
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р ІШ  Е Н ЕІЯ
23 квітня 2021року № 7-2\УІІІ
с.Великий Хутір

Про внесення змін до рішення сільської 
ради від 19.02.2021 року № 5-8/ VIII 
«Про затвердження цільової програми 
«Призовна дільниця» на 2021-2023 
роки»

Відповідно Конституції України, керуючись статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про 
військовий обов'язок і військову службу» від 29.12.07 № 107-УІ, «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.03.05 № 2435-ІУ , «Про 
оборону України» від 05.10.00 №2020-111, Указом Президента України «Про 
Положення про територіальну оборону України», Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку і 
проведення призову громадян України на строкову військову службу» від 
21.03.02 №352, Великохутірська сільська рада

В И Р ІШ И Л А  :

1. Внести до рішення сільської ради від 19.02.2021 року № 5-8/ VIII 
«Про затвердження цільової програми «Призовна дільниця» на 2021-2023 
роки» зміни : Пункт З «ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ПРИЗОВНА ДІЛЬНИЦЯ» 
на 2021-2023роки» викласти в новій редакції:

«З. Фінансове забезпечення виконання Програми
Програма фінансується з видатків місцевого бюджету 

Великохутірської сільської територіальної громади, яка за необхідності, 
вносить пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, 
включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і 
джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

На проведення медичного огляду юнаків допризовного віку та 
призовників під час приписки та підготовки до призову на строкову 
військову службу передбачаються кошти по Головному розпоряднику 
коштів «Виконавчий комітет Великохутірської сільської ради» по



А

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р ІШ Е Н Н Я
23 квітня 2021року №7-1\УІІІ
с.Великий Хутір

Про затвердження Стратегії розвитку 
Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2021-2028 роки

Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України "Про засади державної регіональної політики", 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 "Про
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів", враховуючи пропозиції виконавчого комітету Великохутірської 
сільської ради, Великохутірська сільська рада

в и р іш и л а :

1. Затвердити Стратегію розвитку Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021-2028 роки згідно з додатком, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 
сільської ради.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Великохутірської 
сільської ради від 16.04.2019 року №7-1/VII «Про затвердження Плану 
соціально-економічного розвитку Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2021 роки».



КПКВКМБ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у сумі 
І021 рік 9,0 тис.грн., 2022 рік 10,0 тис.грн., 2023 рік 11,0 тис.грн.».

2. Фінансовому відділу Великохутірської сільської ради 
передбачати в межах наявних фінансових ресурсів кошти на реалізацію 
заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 
депутатської етики та згуртованості.



ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р ІШ Е  1-І Н Я

2 3 квітня 2021 року № 7-3/УІІІ

Про комплексну програму функціонування та 
розвитку системи цивільного захисту, 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
на території Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 19 Кодексу цивільного захисту 
України, Закону України “Про пожежну безпеку”, Постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження 
Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих 
служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами 
радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», 
керуючись пунктами 1 та 16 статті 91 Бюджетного кодексу України, 
Великохутірська сільська рада

1. Затвердити комплексну Програму функціонування та розвитку системи 
цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 
території Великохутірської сільської територіальної громади на 2021 -  2025 
роки (далі - Програма) згідно з додатками.

2. Фінансовому управлінню Великохутірської сільської ради, при 
формуванні проекту сільського бюджету на відповідні роки передбачити 
кошти на реалізацію заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища, комунальної власності, житлово-комунального господарства та 
благоустрою (голова — Дернова В.П.).

В И Р ІШ И Л А :

Великохутірський сіль Ніна ШИНКАРЕНКО



Додаток
до рішення сільської ради 
від 23.04.2021 № 7-3\УІІІ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки на території Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021 -  2025 роки

ПАСПОРТ
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територіальної громади па 2021 -  2025 роки 1

1. (Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет сільської ради

2.
Дата, номер, назва розпорядчого 
документа про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту України, Закон 
України “Про пожежну безпеку” , Постанови 
КМ Увід 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження 
Порядку забезпечення населення і працівників 
формувань та спеціалізованих служб 
цивільного захисту засобами індивідуального 
захисту, приладами радіаційної та хімічної 
розвідки, дозиметричного і хімічного; 
контролю»

3. Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради
4. Співрозробник програми -
5. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет сільської ради

6.
Загальний обсяг фінансових ресурсів на 
виконання програми, грн.

2021 2022 2023 2024 2025

55,0 68,5 64,5 82,5 69,5

7. Терміни реалізації програми 2021-2025 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

З метою реалізації державної політики стосовно охорони життя та 
здоров’я людей, навколишнього природного середовища, що потребує 
посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, 
проведення навчання та ознайомлення населення із заходами пожежної 
безпеки, залучення громадськості до участі в профілактичній роботі, 
забезпечення захисту населення, підвищення рівня протипожежного захисту 
та створення механізму і умов для реалізації державної політики у сфері 
пожежної безпеки та цивільного захисту, організації гасіння пожеж та 
зменшення їх негативні; : : іаслідків відповідно до Кодексу цивільного захисту 
України, Закону України «Про пожежну безпеку» розроблено комплексну



програму функціонування та розвитку системи цивільного захисту, 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Великохутірської 
сільської територіальної громади на 2021 -  2025 роки (далі - Програма).

Дані статистики свідчать, що протягом останніх 5 років у населених 
пунктах Великохутірської громади щороку виникає близько 4-8 пожеж.

Також однією з основних проблем є стан протипожежного захисту 
об’єктів з масовим пс; 'уваппям людей, зокрема дитячих дошкільних та 
навчальних закладів, лікувальних закладів, культових споруд, закладів 
відпочинку, де протипожежні заходи практично не здійснюються через 
обмеженість фінансування. Разом з тим, існує проблема із забезпеченням 
населених пунктів сільської ради системами протипожежного водопостачання.

Основними причин-'ми неналежного стану протипожежної безпеки в 
населених пунктах є:

- обмежене фіно осування заходів, спрямованих на забезпечення 
пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, низький рівень матеріально- 
технічного оснащення г ' 'озд’лів державної пожежної охорони;

- відсутність в селах сільської ради підрозділів місцевої пожежної 
охорони та аварійно-ком 'ліі-иої служби;

- відсутність джх \п протипожежного водопостачання у населених 
пунктах і на об’єктах.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного захисту населення і 
територій, навколишньо : природного середовища та потенційно небезпечних
об’єктів, об’єктів з мас лм перебуванням людей та населених пунктів від 
пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
підвищення рівня протипожежного захисту, створення сприятливих умов для 
реалізації державної політики у сфері пожежної, техногенної безпеки та 
захисту населення, залу пня до розв’язання зазначених проблем додаткових 
джерел фінансування, ж бо: ясних законодавством.

3. Завдання Програми

Першочерговими та1 я я.ми Програми є:
створення в СТГ ' с ж " системи забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки, захисту насел ' иторій від надзвичайних ситуацій;
забезпечення за: у життя та здоров’я населення, навколишнього

природного середовище : г‘л,ПОВІДНИХ об’єктів від впливу небезпечних 
факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф;

створення, оспа. >, а забезпечення ефективного функціонування
Центру безпеки громад ■ 'жязділу місцевої пожежної охорони, які будуть 
обслуговувати населен : громади;

забезпечення фуі нуппиня та розвитку органів управління системою 
цивільного захисту Ве яу’-'ргькезї СТГ;



забезпечення гиьиого функціонування місцевої системи
оповіщення про загроз) и ■ ви никнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення те; пального підрозділу державної служби України з 
надзвичайних ситуацій пивно-мастильними матеріалами, засобами зв’язку, 
спеціальним аварійно рятувальним обладнанням за рахунок коштів
місцевого бюджету та ;, х джерел передбачених чинним законодавством;

належне облашт , ля пі збільшення кількості місць заправки водою 
пожежних автомобілів . ери;

забезпечення зг гх та інших, споруд фонду захисних споруд
необхідним інвентар т майном відповідно до норм визначених
законодавством;

організація навч т: еслення діям в умовах загрози або виникнення 
надзвичайних ситуац; /тпишного та природного характеру, пожеж, чи 
інших подій, що у дожувати життю та здоров’ю громадян,
підвищення рівня обіз і населення шляхом вивчення правил пожежної та
техногенної безпеки иробиицтві та за місцем проживання, правил
поведінки на воді, о іого залучення до цієї роботи засобів масової
інформації.

Заходи Програми

Заходи, спрямог а виконання Програми, визначені у додатках 1-13 
до Програми.

Опікувані результати

Виконання за; 
комплексному виріше 
Великохутірської сіль і 

Результатом вик 
забезпечення с 

своєчасне попереджен 
характеру місцевого р 

зменшення на о 
територіальної громе.. 
людей, економічних 1Т 

приведення пр 
громади у відповідні о 

своєчасне ВИЯВ: 
підрозділу пожежно 
системами протипож 

поліпшення ста 
підрозділу державної 

забезпечення г 
(загрозі виникнення 
характеру із вико; 
довгострокових рекла

Програми дасть можливість сприятиме 
льхи . и тань щодо покращення безпеки населення
і ер; л ріальної громади, 
я комплексу завдань Програми є: 

о функціонування галузей економіки громади, 
ро надзвичайні ситуації техногенного, природного

•. і селених пунктах Великохутірської сільської 
оьгое і пожеж, загибелі й травмуванні на них 
;; матеріальних збитків від їх наслідків; 
ке: !!. :•( стану об’єктів та населених пунктів 

уж и: - рі внів пожежної безпеки; 
о ерсдків загорань, оповіщення про них людей, 

к " служби, видалення продуктів горіння
. . : V . V

'р' -технічного забезпечення територіального 
■ п з надзвичайних ситуацій;

: населення діям при виникненні 
в - с .тлицій природного та техногенного 

тарчальних буклетів, листівок, стендів, 
?Т ' пй тощо.



Виконання заходів Програми дасть можливість провести модернізацію 
та забезпечити стале функціонування місцевої системи оповіщення про 
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій,забезпечити функціонування 
та розвиток пунктів управління та органів управління системою цивільного 
захисту.

6. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського 
б ю д ж е т у  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми у 2021-2025 роках визначатиметься, 
виходячи з фінансової спроможності бюджету на підставі обґрунтованих 
розрахунків, поданих виконавцями Програми.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування для забезпечення виконання 
Програми наведено у додатках до Програми. Під час складання проекту 
місцевого бюджету на відповідний рік обсяги фінансування уточнюються, у 
межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника 
коштів, відповідального за виконання відповідних заходів програми.

7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
Координація та контроль за виконанням Програми покладається в межах 

повноважень на провідного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, 
інвестицій, економічного розвитку та житлово-комунального господарства 
Великохутірської сільської ради та ДІІРЧ-5 Управління ДСНС України у 
Черкаській області (за згодою).

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її 
виконання провідного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, 
інвестицій, економічного розвитку та житлово-комунального господарства 
Великохутірської сільської ради щороку до 10 січня року, наступного за 
звітним, який подає узагальнений звіт про хід та результати виконання 
заходів Програми щороку на розгляд Великохутірської сільської ради до 20 
січня року наступного за звітним.

Майно призначене для забезпечення пожежно - рятувального підрозділ} 
сері гається іі 5 ДПРЧ Управління ДСНС України у Черкаській області.

Майно, призначене для забезпечення готовності захисних сш : _ 
ллвільного захисту, комунальної форми власності зберігається на :л:ч 

Великохутірської громади або на договірних засадах у 
леподарюванпя, розміщених на підвідомчій території.

у

екретар сільської ради



Додаток 1 до Програми

Заходи і завдання з виконання Програми

Організаційне забезпечення цивільного захисту населення 
В е jшко ху гірс ь кої с і л ьс ь кої те р и го р і а л ь н ої гро м а д и

І .Проаналізувати наявні елементи системи оповіщення на території 
Великохутірськоі' сільської територіальної громади (далі -  СТГ). Здійснити 
розрахунки для визначення актуальних місць встановлення вуличних 
гучномовних пристроїв (сигнально — гучномовних пристроїв).

Великохутірська СТГ,
Драбівський районний сектор УДСНС 
України у Черкаській області (далі 
Драбівський РС), 
суб’єкти господарювання 
І півріччя 2021 р.

2. Провести закупівлю гучномовних пристроїв (сигнально -  гучномовці 
: рис і рої) (відповідно з додатком 2 до Програми).

Великохутірська СТГ’, 
суб’єкти господарювання 
2021-2025 рр.

3. Визначити потреби фонду захисних споруд Великохутірської СТГ 
відповідно до вимог законодавства за кожним окремим видом таких споруд:
г\ исними спорудами (сховищами, протирадіаційними укриттями), спорудами 
.ивійного призначення з відповідними захисними властивостями, 
.^простішими укриттями для забезпечення укриття населення. Передбачати 

гнити на проведення технічної інвентаризації КТІ та оформлення інших 
'■пікових документів, для захисних споруд комунальної форми власності.

Великохутірська СТГ,
Драбівський РС 
2021-2023 рр.

4.Передбачати у місцевому бюджеті на відповідні роки видатки па 
/ гнання та приведення у готовність фонду захисних споруд. Забезпечити 
т'.півлю необхідного інвентарю та майна для захисних споруд цивільного 
глету та найпростіших укриттів Великохутірської СТГ (відповідно з 
тліком 3 до Програми).

Вели кохуті рс ька СТГ,
2021-2025 рр.

5.Забезпечити розроблення карти Великохутірської СТГ, з розміщенням 
небезпеки наявних потенційно небезпечних об’єктів, об ектів 

і тісної небезпеки і небезпечних явищ і процесів, місці, з масовим



перебуванням людей, а також з розміщенням об'єктів цивїль 
(захисних споруд, інженерних споруд, місць обігріву людей в зимовий л.ж . 
місць забору води для пожежних автомобілів, місць розміщення елементи 
системи оповіщення (гучномовних пристроїв), місць передбачених для 
розміщення евакуйованого населення (відповідно з додатком 4 до І Ірограми).

Великохутірська СТГ 
Драбівський РС 
Протягом 2021 р.

Організаційне забезпечення пожежної та техногенної безпеки

[.Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки у кожному населеному пункті сільської територіальної громади. 2а 
результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного вплив\ на 
протипожежний стан розробляти пріоритетні напрямки пожежно 
профілактичної діяльності, комплексні плани заходів щодо задел:: а:-:: 
пожежам та загибелі на них людей.

Виконавчий комітет Велико.хз 
(далі Виконавчий комітет С Т .  . 
Драбівський РС
I Іостійно

2.Організовувати проведення сезонних пожежно-профілактилдх заходи 
під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

Виконавчий комітет СТГ,
Драбівський РС
II (орічно

3. Аналізувати проблемні питання щодо забезпечення протипожежного 
захисту об’єктів масового перебування людей, зокрема, закладів культури,

орої 111 здоров’я, освіти, на основі якого розробити перспективний комплекс 
ходів щодо покращення протипожежного стану зазначених об’єктів.

Виконавчий комітет СТГ,
Драбівський РС 
2021-2025 рр.

4. Забезпечити проведення ремонту, обслуговування та модернізації 
5'єктів протипожежного водопостачання сільських населених пунктів 
'омади.

Виконавчий комітет СТГ 
2021-2025 рр. 5

5. В установленому порядку розробити і організувати виконання плани 
•ги пожежного захисту лі'сових і торф'яних масивів



сільськогосподарських угідь. ВЖИТИ ДІЄВИХ .. ..В - - -
горіння торф'яних покладів.

Виконавчий комітет С І Г.
Драбівський РС 
Щорічно

6. Здійснювати у межах наданих повноважень профілактичні заходи 
щодо попередження пожеж у лісових масивах.

Виконавчий комітет СТГ,
Драбівський РС 
Постійно

7. Орган і зову вати патрулювання пожежонебєзпечних ділянок лісових 
масивів, сільгоспугідь та місць масового відпочинку громадян, чергування у 
світлий час доби впродовж пожежонебезпечного періоду.

Виконавчий комітет СТГ, 
керівники сільськогосподарс:-■
підприємств незалежно від сю;?.: ___  с? .
Драбівський РС 
Квітень-жовтень, щорічно

8.Організувати створенню в населених пунктах громади добреві.іж: 
волонтерських формувань та сприяти їх популяризації та ефектнім-.".; 
функціонуванню.

Виконавчий комітет СТГ,
Драбівський РС 
Щорічно

9. Забезпечити виділення субвенції підрозділу 5 ДГ.ІРЧ У ДСІІС У країн: 
у Черкаській області па придбання засобів зв’язку, оповіщення 
інформатизації пожежно-рятувального підрозділу .

Вел и кохутірська СТГ,
Драбівський РС 
Щорічно

10. Вносити на розгляд комісії ТЕЬ та НС Великохутірської СІ Г 
пропозиції щодо:

залучення медичного персоналу до проведення роз’яснювальної роботі: 
, попередження нещасних випадків невиробничого характеру та загибелі 
людей під час виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема шляхом 

Зладнання в кожному лікувальному закладі спеціальних куточків, стендів з 
Здповідною літературою та наочною агітацією щодо попередження загибелі 
... травмування людей на пожежах;

проведення в дошкільних, загальноосвітніх, навчально-виховних 
владах батьківських зборів, зустрічей з працівниками Драбівський РС



УДСНС, конкурсів. вікторин коло нлз о • ; ‘і
життєдіяльності;

проведення відповідної роз’яснювальної робота 
населення;

11. Забезпечити розробку та реалізацію постійно діючих 
доведення до населення правил пожежної безпеки, обставин і при-гн 
виникнення пожеж, їх наслідків, виявлення вибухонебезпечних, невідомих 
предметів та інших питань у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту 
відповідно до додатку 6 до Програми.

Виконавчий комітет СТГ,
Драбівський РС 
Щомісячно

12. Забезпечити проведення обліку житла, де проживають особи, визнані 
недієздатними, інші особи, які потребують опіки, та хворі на алкюгол: 

наркоманію, з мстою запобігання виникненню пожеж та загибелі люде;' 
них.

Виконавчий комітет СТГ,
Щорічно, лютий

ІЗ.Забезпечити проведення у дошкільних, загальноосвітніх навчена н; > 
закладах тижня знань з питань безпеки життєдіяльності, фестивалю др\ж; . 
юних пожежних-рятувальників, школи безпеки відповідно до затвердлхт ; 
положень та додатку 5 Програми.

Виконавчий комітет СТГ
Січень - травень, вересень, жовтень.
1 Цорічно

14. Передбачати кошти у місцевому бюджеті на організаційні заході; : 
час підготовки та проведення місцевого, зонального, обласнеє 
Всеукраїнського (фінального) фестивалю дружин юних пожежних (сувенір; . 
продукція учасникам команди та керівнику, транспортні витрати на достав: ; 
команди до місця проведення змагань, закупівля сценічних костюм: 
обладнання та виготовлення декорацій, виготовлення соціальної програми) ; 
відповідності з додатком 5 до Програми.

Великохутірська С1Т',
Драбівський РС
Січень - травень, вересень,
Щорічно

15. Організувати та забезпечити відповідно до вимог чинно і 
законодавства (додаток 6 до 1 Ірограми ):
- виготовлення та розміщення в засобах масової інформації, на транспорті, п.

іробшщтві, в місцях масового перебування людей тощо соціальної реклам,, 
натань дотримання пожежної безпеки;



- оприлюднення текстів роз’яснень, застережень,
торговельних закладів, ріпно, місцях . . ' . . .
пожежної безпеки;
- встановлення та оновлення стендів поблизу адміністративних 
інформаційними матеріалами щодо травмування та загибелі людей внасліде:-: 
пожеж;

виготовлення та встановлення довгострокових рекламних конструкцій 
протипожежного спрямування на в'їздах у населені пункти, у місцях масового 
11 еребува н і ія людей.

Виконавчий комітет СТГ,
Драбівський РС 
Щоквартально

16. Передбачити джерела та обсяги фінансування для облапгл вання 
полігону ТПВ відповідно до норм згідно правил пожежної безпекл. У к р а ї н и ,  
провести паспортизацію наявних стихійних сміттєзвалищ. Вжиті: ьнх
заходів щодо недопущення утворення несанкціонованих сміттсзвалглц :• а 
території громади.

Виконавчий комітет СТГ, керівники 
підприємств, установ, організацій, 
розміщених на підвідомчій території 
1 Іротягом 2021 -2025 рр.

Прим ітка:* обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  заходів ! [пограв: 
в же змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджет;  впро;:ор>: 

/спліну дії 1 Ірограмп.



Забезпечення надійного і сталого функціонування м ї . 
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних е, ..

орієнтований кошторис видатків на реалізацію програми

Зміст заходів Джерело 
фіналсу 

вашій
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Варті 
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гри.)

Відповідальні за 
створення та 
утримання

0 4 5 6
Модернізація та функціонування місцевої  системи оповіщення

Фіпансуваш !Я на 2021 - 2025 роки
Створення системи вуличних місцевийб Вико жом
гучномовців шляхом юджет. Великих Ж і ч : А- ї є
встановлеппя мережі сигнально інші

гучпомовних пристроїв в джерела.
населених пунктах не 7 17.5
Великохутірської  С Т і ' заборонен

і
законодав
ством

: Замовлення послуг з розробки Місцевий Виконком
1 проекті ЮЛШШТОрИСНОЇ бюджет, Великохтл іоськ V

документаці ї  місцевої інші
автоматизованої системи джерела
ію паралізованого оповіщення. не 1 20,0

заборонен
і

законодав
ством

Організація закупівлі та Місцевий Виконком
всілі іовлепня бюджет. ВеЛИКОХМ'і ІГіСЬКч
компйогернзованого технічного інші
засобу (автоматизованого джерела
робочруо місця) для оповіщення не
керівн и цтва. спої цалізованих заборонен і 20.0
служб та формувань цивільного і
тілисту. органу управління законодав
Великохутірської  С Т І ’ про ством
нітрозу або виникнення
надзвичайних еигуанін.
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Забезпечення захисних та інших споруд фонд} ::
Великохутірської СТГ необхідним інвентарем та май

) і аз на Кі_ і ькіс і ь.
П І Т .

Орієнтовна ва
грі:

і 1 2 .)
Ф інансування на 2021 -2025 роки

О бладнання і меблі
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і Ядра що щільно викриваються для нечист от 20 1.5
Мішок паперовий для збирання сухих відходів 4 0.2
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Лопата І |  тикова • 2 0,3
Лопата совкова 2 0.3
Зубило 9 0.1
1 ідоскогубці (кусачки) 2 0.5
Клинці сталеві 4 0.2
Молоток 2 0.3
Сокира 2 0.3
1 Інлка-тюжівка по дереву 1 0.5
! іплка- пожівка подметал у із запасними полотнами 1 ]
/Іриль електричний або ручний з набором свердел 
великого діаметра

1 з

М аг е ріал ре ч о і іти и й
'трійка Ізоляційна 2 і
Ілівка п ол іхл орв ін іл ам  завтовшки 0,3 мм, 
в. м 4 0,5

(вяхн 100 -  1 50 мм, кг 2 0.6
і н ш і матері а ли

Мішковина або ганчір’я, кг 4 0.1
Амоній сірчанокислий, л 4 0,05
Обприскувач ранцевий (і ідропульт) 2 9
Металева ванна (700 х 700 х 150 мм), шт. 2 ' і
Сода, кг 4 0,05
Хлорамін, кг 0,14 0,018
Сіль д вотри основи а гіпрохл ори ду кальцію (ДТС-ГК).
і \ і ’ 0,2 0.05

! іараформ. кг 0.3 0,05
Міді, сірчанокисла, кг 0,5 0.05
1 Іараштрйфєнол, кг 0.5 0,05
Мідь бромна, кг 1 0,05

Інвентар д л я прибирання приміщ ень
і Цітка для підлоги (віник) 4 0,2
Совок для сміття 2 0,1
Відро, урна для сміття 8 0,8
Ганчір’я бавовняне,  кг 5 0.1

Засоби індивідуального захисту
Респіратор Р 2. шт. 50 1.5
Фільтруючий протигаз з | мльтром . шт. 2 4
Легкий захисний костюм . К-'т 2 і

Прилади розвідки
Рентгенмстр-радіометр 2 6
і Іристрій хімічної  розвідки (ВГІХР) 2 9

1 Ірпмітка:* 1 Ісрелік медикаментів аптечки колективної визначати відповідно до

Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток 4 до Програми

Забезпечення належної координації сил та засобів цивільного захисту при 
ліквідації загрози або виникнення надзвичайних ситуацій в громаді

а Зміст заходів Джерело А Вартіст
п фінансу ь ь

вання (тис.
гри.)

Розроблення та замовлення Місцевий і 2.5
друку карти Всликохутірської 
С'ТГ. з розміщенням зон 
небезпеки наявних небезпечних 
о б ’єктів і небезпечних явищ і 
процесів, місць з масовим 

і перебуванням людей,  а також з 
І розміщенням о б ’єктів
і цивільного захисту (захисних 

споруд. інженерних споруд, 
місць обігріву людей в зимовий 
час), місць забору води для 

і пожежних автомобілів,  місць 
і розміщення елементів системи 
і оповіщення (гучиомовних

пристроїв),  місць передбачених 
і  для розміщення евакуйованого 
і  населення. для використання 

органами управління при 
і ліквідації загрози або 

виникнення надзвичайних
ситуацій. (Розмір 216x148_суп
матеріал: картон ламіиова: 

РА ЗО М

секретар сільської ради

бюджет,
інші

джерела
не

заборонен
і

законодав 
ством

Відповідальні за 
створення та 
утримання

Виконком
Вели к о х ут і рс ь к ої С ТГ

2,5



,Додаток 5 до Програми
ГРАФІ К

забезпечення проведення районних, зональних, обласних. Всеукраїнських (фінальних) фестивалів дружин юних пожежних (далі -  ДІОП) та
проведення масово -  роз’яснювальних заходів

Забезпечення проведення місцевих, зонально-обласних, обласних та і 
_____  Всеукраїї іських фестивалів ДІОП

в разі учасгі у і
Всеукраїнському і закладах, закладах освіти, сільській

! фестивалі ДЮ11, оплата | раді, населених пунктах громади .

Обладнання в лікувальних

транспортні витратні 
на доставке командні

Відповідальні за 
виконання та/або 

утримання

придоан ня сувеї і і рі ю і 
продукції учасникам 

команди та керівнику, 
закуіі і вл я сцен і чн их

костюмів, обладнання та | до місця проведення 
декорацій, виготовлення ; змагань, тис. грн 
соціальної програми, тис. 

грн

проживання та 
харчування учасників 
змагань та керівників 

команди в місці 
проведення.

(визначається додатково) 
тис. ірн

місцях масового перебування 
людей спеціальних куточків, 
стендів щодо попередження 

загибелі та травмування людей/ 
штук

: Передбачення коштів на 
і транслювання циклів 
; радіопередач про правила 

пожежної безпеки 
! громадян, попередження 

загибелі та травмування 
! людей, та інших питань у 
і сфері пожежної безпеки та і 
Ідивільног'о захисту, тис. грн

і
і

І -
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Виконком і і |
Великохутірської |

11 і

с т г ! і
3' 3 . 3 і 3 9 9 9 9 9 ? 9 9 9 9 1 ' 1

1
1 і 15 ДГІРЧ У ДСНС у ! “ [ 1 і

України у Черкаській і

області . 1
і____ !____ І і

і 1

Всього по роках -3
о9 О І ->.3 _■) 2_| 9 2 9 9 і 9 2 2 9 9 1 : 1 1 1 1 1

Загальнапотреба: 15 10 1 А] и 5

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО
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Додаток 7 до Програми

ГРАФІК
ПрИ ДО аН П Я аВДрІИНО __ рЯТуВсИ ЬН О І О О О лаДН аН Н Я

ІВщповщальні за

Комплект аварійно - 
рятувального 

оолй/інан ня/ и гг

І І Іридбання прицепних і 
та  переносних мотопомп; Електрогенератор 

для брудної води

виконання та/або 
утримання

токи роки роки

20
21

20
22 ГМ

О
ГМ ГМ 20

25 гм
ї ї

CM
ГМ
О
ГМ

н

20
23

дГ
CM
Огм 20

25

20
2!

20
22

і

ї ї  і ї їо  і оCM 1 гм
і

20
25

Виконком
Великохутірської  СТГ', 5 
ДПРЧ У Д С НС України у 
Черкаській області

1 1
.

1
1

Всього по роках 1 1 і 1

Загальна потреба, тйс.грн
20.0 17.0 25.0

Секретар сільської ради тя ГРИЦАЧЕНКО



Додаток 8

придбання паливно
Г рафік

іастильних матеріалів та автозапчастин, ремонт будівель та споруд пожежно ~ рятувального
підрозділу

Відповідальні  чи

Паливно-мастильні матеріали, 
тис. літрів

Автозапчастини, тис. три
| Проведення поточних ремонтів ; 
| оудівель та споруд пожежі і о — | 
І рятувальної о підрозділу, тис. трні

виконання та/або 
утримання

роки роки роки

сд
03 20

22
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од 20
24

20
25

 ~
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20
22 СО

04о
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04
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Виконком 
Великохутірської 
СТГ, 5 ДПРЧ У 
ДСНС України у 
Черкаській області

2 2 ? 2 2 2 2 2 ?“ ? ]° 10

Всього по роках 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10
Загальна кількість

* 10 10
& 20

гСекретар сільської ради дїя ПРИДАЧЕНКО



ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І III Е Н Н Я
23 квітня 202 Ррїжу №7-4\УІР

с. Вел и кий Хутір

ііро Програм)' створення матеріально
'і ех ніч ного резерву Великохутірської сільської 
ради для попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій, на 2021- 2023 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «і Іро 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 частини 1 статті 19 Кодексу 
цивільного захисту України, враховуючи Укази Президента України від 
09.02.2001 Ю 80/200 і «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
чараіоіеру», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.201 5 XIі 775 
діро затвердження Порядку створення та використання матеріальних 

дезервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (із 
змінами), пункту 16 статті 91 Бюджетного кодексу України, Великохутірська 
сільськсі р ада

ВИРІШИЛА:

І. Затвердити Програму створення матеріально-технічного резерву 
Великохутірської сільської ради для попередження та ліквідації 
надзвичайних ситуацій на 2021- 2023 роки (далі - Програма), що додасться.

2. Фінансовому відділу Великохутірської сільської ради при 
нормуванні бюджету сільської ради па відповідні роки передбачити кошти 
на реалізацію заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
читань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток,

і'оричпого середовища, комунальної власності, житлово-комунального 
господарства та благоустрою (голова — Дернова В.П.).

Вели КО хутірок у 
сільський гос

ра>,. лДч
ЛЬч. \(9  9 е  V

Ніна ШИІІКАРЕІ ІКС)

‘ Н а  *



Додаток до
рішення сесії сільської ради 
від 23.04.2021 № -7 -4 \У ІП

Програма
створення матеріально-технічного резерву Великохутірської сільської 

ради щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
на 2021 -  2023 роки

ПАСПОРТ

П рограми З  і вбрениь м а тер іал ьно-техніч і юго резерву Велико хутірської сі льської 
ради для їіойередікенш ї та л іквідації надзвичайних ситуацій іШ 2021-2023 роки

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет сільської ради

Дата, номер, назва розпорядчого 
документа про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту України, Указ 
Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 
«Про заходи щодо підвищення рівня захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру»

3 .'Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради
4. Сліврозробник програми -
5. ІЗідповідатьніїн виконавець програми Виконавчий комітет сільської ради

Загальний обсяг фінансових ресурсів на 
виконання програми, гри.

2021 2022  2023
27 500 4 1 7 0 0  30 500

7 . Терміни реалізації програми 2021-2023 рік

І, Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
і І porpo.ua

К'одексом цивільного захисту України визначено необхідність 
створеним та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідки надзвичайних ситуацій. Наявність зазначеного Резерву це один із 
важливіших важелів оперативного реагування та основа забезпечення 
реалізації рішень на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Програма спрямована на реалізацію в громаді державної політики у 
сфері цивільного захисту, захисту населення і територій, попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного 
реагування силами, та засобами, а також надання допомоги населенню для 
і невіданії наслідків надзвичайних ситуацій (подій )у мирний час та особливий 
період тощо.



2. Мета та завдання Програмі!

Основною метою Програми є створення та використання у разі 
необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні 
спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, 
яка досягається шляхом виконання наступних завдань:

1. створення та утримання резервів згідно з номенклатурою та 
обсягами накопичення матеріально-технічних засобів місцевого резерву з 
метою їх залучення для здійснення запобіжних заходів у разі загрози або 
можливості виникнення надзвичайних ситуацій;

2. матеріального забезпечення проведення першочергових та
іі О В І д КЛ ад НИХ ВІДІЮ В: по вальн и х робіт.

3, Очікувані результати

Результатом виконання Програми має стати створення місцевого 
матеріального резерву з метою використання його в разі загрози виникнення 
іадзшшайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації 

надзвичайних ситуації: та їх наслідків.

4. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
бюджету Великохутірської сільської громади та інших джерел фінансування 
ас заборонених законодавством виходячи з фінансової спроможності 
бюджету на підставі обгрунтованих розрахунків, поданих виконавцями
: і рограм и.

Номенклатура та обсяги матеріальних цінностей, які підлягають 
закладанню у місцевий резерв для запобігання і ліквідації наслідків 
іадзвичайних ситуації: та орієнтовний кошторис видатків на реалізацію 
і рогом ми на 2021-2023 роки наведено у додатку 1.

5. Контроль за виконанням П р о г р а м и

Координація та контроль за виконанням Програми покладається в 
межах повноважень на провідного спеціаліста відділу містобудування, 
архітектури, інвестицій, економічного розвитку та житлово-комунального 
: осподарства Великохутірської сільської ради.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів 
Програми провідного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, 
інвестицій, економічного розвитку та житлово-комунального господарства 
:юдає. щороку на розгляд Великохутірської сільської ради до 20 січня року 
наступного за звітним.



* Додаток 1

НОМЕНКЛАТУРА
та обсяги матеріально-технічних засобів, що підлягають закладанню 
у місцевий резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуації! та орієнтовний кошторис видатків на реалізацію Програми

на 2021 -2023 роки

№ Одиниця Норма
Обсяг фіі інисува шя на

І Іанмепеванпя запасів
виміру накопичення

рік. гис. гри ..
і/11 ! 2021 2022 і 2023
1 о 3 4 5 . . . . . . . А . . . . . . . . . і 7

і. будівельн і матеріали та засоби загаль ногосподарського призи іченнн
1 і Цвяхи будівельні кг 5 _..... ы  , ]
) С : річка огороджувалі .на м 100 0.1 :
Д Ломи Шт. ло 0.3
4 Сокири Піт. 5 0.5

Саморізи кг 10 2.5
/ Црнль аккумуляї  орна шт 1 Г 2-5

|

Цвяховидирач Шт. J ....................... ..... ... 0 , 3 ___________

8 Мішки Шт. 50 0.5
Лопати шпикові Шт. 5 0.5 і  2 _

10 Лопати совкові Шт. 5 0.5
І!. II алпвно-мастиль ні матеріали

11 Аві  обєнзин л 50 1.5 1.5 1.5
1 0 і ш Дизельне пальне л 50 . . .  і-5 . 13' 5. . . . І -5

II д Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт
! ^ Бензопила Шт. 2 14 і И
14 Зварювальний апарат Шт. 1 5.0
1 5 Тачка Шт. 2 о  -  !

І () Драбина розкладнії Шт. 1 6 . 0

І Іер(|юратор Шт. 1 : 5.о
VI. Засоби енергопостачання

К : Дизельний генератор і 111т. 1 3 5
ВСЬОГО Л . . . 2 7 Д  . . . . . і 41Д 30,5
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В Ні

Р І Ш Е Н Н Я
23 квітня 202 І року 
с.Великий Хутір

Про затвердження Програми
організацій]! о го забезпечення діяльності 
роботи Драбівського районного сектору 
філії Державної установи “Центр 
пробаці'Г в Черкаській області, по 
здійсненню контролю за особами, 
засудженими до покарань, не пов'язаних 
з позбавленням волі, які проживають на 
і сриторії Вели кохутірської сільської 
ради на 2021-2023 роки

:ті

№ 7-5\Х/1II

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про пробацію”, з 
метою забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення 
кількості правопорушень, вжиття заходів, спрямованих на усунення причин 
та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці 
органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері 
Веліікохутірська сільська рада

И Р І ШИ Л А :

Затвердити Програму організаційного забезпечення діяльності роботи 
Драбівського районного сектору філії Державної установи “Центр пробації” 
в Черкаській області, по здійсненню контролю за особами, засудженими до 
покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, які проживають на території 
(Зел и кохутірської сільської ради на 2021-2023 роки (додається).
2. Рекомендувати фінансовому відділу Велохутірської сільської ради 
передбачити фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей 
бюджету.



.3.* Головному спеціалісту Вольф В.Б. забезпечити оприлюднення даного 
рішення з додатками на офіційному веб-сайті Великохутірської сільської
ради).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на спостережну комісію при 
виконавчому комітеті Великохутірської сільської ради.



ГІРОЄКТ 
ЗАТІВНРДЖЕНО 

рішенням сесії Великохутірської 
сільської ради від 23.04.2021 р. ,!Ч» 7 - 5 \V 1II

ПРОГРАМА
організаційного забезпечення діяльності роботи Драбівського районного 

сектору філії Державної установи “Центр пробації” в Черкаській області, по 
здійсненню контролю за особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з 
позбавленням волі, які проживають на території Великохутірської сільської

ради на 2021-2023 роки І.

II А С П О Р Т п р о г р а м и

1 1 ніціатор розроблення 
програми:

Драбівський РС з питань пробації

у Розробник програми Виконавчий комітет 
Великохутірської сільської ради

1 > іди о із ід а л ьі і и й в и ко и а ве ць Драбівський РС з питань пробації,
програми Виконавчий комітет 

Великохутірської сільської ради
4 Учасники програми Драбівський РС з питань пробації, 

виконавчий комітет 
Великохутірської сільської ради

5 Терміни реалізації програми 2021-2023 роки
(> Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для
тис.гри.

реалізації програми, всього

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Злочинність залишається одним з головних чинників, який суттєво 
впливає на проведення соціально-економічних перетворень, і становить 
реальну загрозу безпеці жителів громади.

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного 
Функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, 

для нього мають бути створенні всі необхідні умови. На жаль, дані органи 
мають недостатнє фінансування з центрального бюджету, то  є одним з 
факторів зростання злочинності, а ефективність профілактичних заходів 
пишеться на. низькому рівні.

Одним із таких органів є Драбівський районний сектор філії 
Державної установи «Центр пробації» у Черкаській області Міністерства 
юстиції України (мата::і - У: У -.ш тгн РС з питань пробації), що б\ в



створений .відповідно до Закону України «Про пробацію», основною метою 
якого є забезпеченій! безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, 
запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Аналіз діяльності, Драбівського районного сектору з питань пробації, 
я к и й  здійснює нагляд за засудженими до покарань, що не пов’язаних з 
позбавленням вол і,-свідчить, що упродовж 2020 року на обліку підрозділу 
загалом перебувало 150 осіб, зокрема 76 осіб -  засуджених до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі (ст..75 КК України), 5 осіб-засуджених до 
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю, 10- осіб засуджених до покарання у виді громадських 
робіт, 19 осіб - відносно яких винесені рішення суду про притягнення до 
адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт, 3 осіб - 
відносно яких винесені рішення суду про притягнення до адміністративної 
відповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт, 17 осіб - засуджених до 
кримінального покарання у вигляді штрафу, 20-осіб, стосовно яких отримано 
ухвали суду на складення досудових доповідей.

Окрім нього Драбівський РС з питань пробації, в певній мірі спрямовує 
, координує діяльність усіх органів, залучених до роботи із засудженими 
особами або звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Однак, ефективне виконання Драбівський РС з питань пробації вище 
означених функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо 
здійснення контролю за особами, які перебувають на обліку пробації 
неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення, яке на 
сьогоднішній день є недостатнім.

Створення програми, метою якої є забезпечення підвищення загального 
рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки 
населення Великохутірської громади шляхом розроблення та здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення 
протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органу пробації 
п \  місцевих органів самоврядування у сфері виправлення та проведення на 
чосіатпьому рівні соціально-виховної роботи серед засуджених, створення 
належних умов прані Драбівського РС з питань пробації, що надасть змогу 
проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, 
засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню 
скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

2. Мета і основні завдання програми

Метою цієї Програми є забезпечення підвищення загального рівня 
безпеки, зменшення кількості правопорушень, вжиття заходів, спрямованих 
па усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також 
налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів 
гмоврядування в зазначеній сфері.

Основними завданнями 1 Програми є:



* -  покрашення взаємодії з органами місцевого самоврядування, а 
також недержавними (волонтерськими) організаціями, що діють у сфері 
соціальної підтримки вразливих верств населення;

-  удосконалення роботи із виправлення та ресоціалізації засуджених 
осіб, у тому числі неповнолітніх, здійснення з ними соціально-виховної та 
і йди гндуал ьпо-профідактич ної роботи;

-  створення необхідних умов для роботи районного сектору з питань 
пробації.

3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 
Пеликохутірської сільської ради, інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми з бюджету визначається 
щорічно, виходячи з його фінансової спроможності.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 
здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку,
. і с' і: а 11 о вл епому законодавством.

4. Оч і ку ва і і і резул ьтаті і

Внаслідок гфофілактичного та соціально-виховного впливу на осіб, які 
перебувають на обліку із пробації очікується:

зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, 
ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення 
причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; - 
сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- досягнення належного рівня фінансового і матеріального 
убезпечення органу пробації та профілактичної діяльності.

5. Контроль виконання Програми

Координацію дій щодо виконання заходів Програми здійснюватиме 
Драбівський PC з питань пробації.

Виконавці заходів Програми інформують Драбівський PC я питань 
пробації про хід виконання Програми щорічно до 10 січня.

Узагальнену інформацію про хід і результати виконання Програми 
Драбівський PC з питань пробації подає Великохутірській сільській раді 
щорічно до 20 січня року наступного за звітним.

Надія ГРИ ІДАЧКНКО



Додаток
до програми

1. Першочергові заходи щодо р е а л і з а ц і ї  Програми
1.1. Забезпечити здійснення систематичного аналізу стану повторної 

злочинності серед засуджених на території Великохутірської сільської ради, 
визначати фактори, що негативно впливають на організацію роботи з протидії 
рЄ ІДИД И!Ш І Й З Л 0,4и н но С'Гі.

Драбівський РС з питань пробації 
11 Іопіврічно

1.2. Здійснити комплекс заходів з відпрацювання методик та 
інструментів пробації, насамперед оцінки ризиків вчинення засудженими 
повторних злочинів.

Драбівський РС з питань пробації 
Упродовж 2021-2023 років

1.3. З метою недопущення вчинення повторних кримінальних 
правопорушень засудженими неповнолітніми забезпечити ефективну роботу 
з впровадження методики “Оцінка ризиків і потреб дітей у конфлікті з
законом’1.

Драбівський РС з питань пробації 
Упродовж 2021-2023 років

1.4. Проводити періодичні робочі зустрічі, засідання «круглих столів» 
районного сектору з питань пробації, соціальних служб з метою обговорення 
питань соціально-профілактичної роботи з неповнолітніми, засудженими до 
покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Драбівський РС з питань пробації, служба в справах 
дітей Вели кохутірської сільської ради, Комунальний 
гаклад»Цєнтр надання соціальних послуг 
Всликохугірської сільської ради 

Упродовж 2021-2023 років
1.5. Сприяти діяльності громадських, благодійних, релігійних 

організацій, га волонтерів, що працюють у сфері соціальної підтримки 
вразливих верств населення, а також дітей, що мають відхилення від норм 
соці злішої поведінки.

Драбівський РС з питань пробації, служба в справах 
дітей Вели кохутірської сільської ради, Комунальний 
іаклад»Центр надання соціальних послуг 
іРсл икохутірської сільської ради 
Упродовж 2021-2023 років

1.0. Вдосконалювати взаємодію з Всликохутірською сільською радою, 
старостами сіл з метою забезпечення виконання покарань та



адміністративних стягнень у вигляді громадських та виправних робіт на 
території громади.

Драбівський РС з питань пробації, 
виконком сільської ради 
Упродовж 2021-2023 років

1.7. На підставі вивчення потреб забезпечити надання консультацій та 
■соціальної допомоги, сприяння у працевлаштуванні, розв’язанні соціально- 
побутових проблем, здійснення соціального супроводу соціально 
пезахищених осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням
вол і,

Драбівський РС з питань пробації, служба в справах 
дітей Вел и кохуті рської сільської ради, Комунальний 
заклад «Центр надання соціальних послуг 
Всликоху гірської сільської ради, Драбівська районна 
філія обласного центру зайнятості населення 
Упродовж 2021 -2023років

1.8. У взаємодії з комунальним некомерційним підприємством 
«Драбівською багатопрофільною лікарнею» Драбівської селищної ради та 
комунальним некомерційним підприємством”Драбівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги” Драбівської селищної ради сприяти у наданні 
медичної допомоги, всебічному медичному обстеженню засуджених, що 
перебувають на обліку Драбівського РС з питань пробації.

Драбівський РС з питань пробації, комунальне
ііекомерційне підприємство Драбівська багатопрофільна
лікарня” Драбівської селищної ради, комунальне
пекомерційне підприємство”Драбівський цен тр
первинної медико-санітарної допомоги” Драбівської
селищної ради
Упродовж 2021-2023 років

1.9. Здійснювати заходи, спрямовані на дотримання законності в 
щільності районного сектору з питань пробації, забезпечення професійної 
компетентності працівників пробації. Систематично інформувати 
громадськість громади про результати діяльності районного сектору з питань 
проба ці к здійснення попереджувально-профілактичних та соціально- 
виховних заходів із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі.

Драбівський РС з питань пробації 
Упродовж 202 1 -2023 років



2 . Фінансове та матеріально-технічне забезпечення соціально-виховної 
роботи із засудженими до покарань, не пов’язаними з позбавленням волі

2 .1 , 3 метою підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення 
районного сектору з питань пробації передбачати в межах законодавства 
кошти на придбання канцелярських товарів, конвертів, паперу, необхідних 
ля виконання працівниками своїх функціональних обов’язків, згідно

наведених розрахунків.

Розрахункові обсяг и витрат на фінансування Програми

і Іазва заходу Обсяг фінансування, тис. гри.
2 0 2 1  рік 2 0 2 2  рік 2023 рік Разом

Ірпдбання наперу 1,0 1,0 1,0 3,0
Іридбання конвертів 0,3 0,3 0,3 0,9
1р идба 11 н я кан цтоварів 0,7 0,7 фо 2,1
Нього 2,0 2, 0 2,0 6,0

Фінансовий відділ Великохутірської сільської ради, 
Драбівський РС з питань пробації
і 1 щорічно

:ретар сільської ради у


