
Додаток
Розділ 6 Напрямки діяльності та заходи Програми 

Орієнтовані обсяги 
фінансування 

(вартість), тис. грн. у 
тому числі:

Очікуваний результат

№ 
з/п

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк 
викона-

ння 
заходу

Виконавці
Джерела 

фінансуван
ня

   
   

   
   

   
   

   
   

 
20

23
 

рі
к

20
24

 
рі

к

20
25

 
рі

к 

1. Покращення матеріально технічного стану пожежно-рятувальних підрозділів

1.1 Розроблення проектної документації та 
будівництво пожежних депо

2023 - 
2025 

ТРУ ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області,
1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області,
Комунальна установа- 
місцева пожежна команда 
Тернопільської міської 
ради

Бюджет 
громади

450,0 300,0 300,0

Оперативне прибуття підрозділів до 
місця виклику по території  
Тернопільської міської 
територіальної громади. 
Розроблення 3 ПКД

1.2 Придбання, спорядження 
газодимозахисників, ТО та ремонт 
спецобладнання.
Закупівля рятувальних пристроїв захисту 
органів дихання.

2023 - 
2025 

1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

Бюджет 
громади

150,0 150,0 150,0

 Забезпечення належного 
функціонування централізованої 
бази газодимозахисної служби на 
території громади 



1.3 Оснащення необхідним спеціальним та 
аварійно-рятувальним спорядженням та 
технічними засобами для рятування людей:
- рятувальне обладання (круги рятувальні, 
мотузка рятувальна, жилети рятувальні, 
костюми ГТК)

2023 - 
2025 

ТРУ ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області,
1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

Бюджет 
громади

 0,0 200,0 200,0

Рятування людей, безпечне 
проведення масових заходів на  
об’єктах громади. Придбання 30 
одиниць рятувального обладнання 
щороку.

1.4 Придбання спеціального одягу, медичного 
обладнання та медпрепаратів, спорядження 
та аварійно-рятувального обладнання, 
утримання аварійно-рятувальної техніки 
(закупівля запчастин) ремонт техніки.

2023 - 
2025 

ТРУ ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області,
1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

Бюджет 
громади

340,0 440,0 440,0

Оперативне та безпечне  проводення  
рятувальних робіт при ліквідації  
НС та подій різного характеру на 
території громади. Придбання 85 
комплектів 

1.5 Придбання  паливно-мастильних матеріалів 
на ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій, гасіння пожеж та проведення 
інших рятувальних робіт

2023 - 
2025 

1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області
Управління 
надзвичайних ситуацій
Фінансове управління

Бюджет 
громади

200,0 400,0 400,0

Оперативне реагування при 
ліквідації НС та подій різного 
характеру на території громади. 
Придбання паливно мастильних 
матеріалів близько 8000 літрів 
щороку.

1.6 Доукомплектування сучасним технічним 
аварійно-рятувальним обладнанням для 
надання допомоги постраждалому 
населенню при дорожньо-транспортних 
пригодах, опиненні під завалами будівель, 
споруд. 

2023 - 
2025 

1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Тернопільській 
області

Бюджет 
громади

 

0,0 250,00 250,0

Оперативне надання допомоги 
постраждалому населенню на 
території громади при ДТП, 
опиненні під завалами будівель, 
споруд та при ліквідації пожеж 
через придбання:
- гідравлічного та пневматичного 
рятувального обладнання для 
розбирання різного типу 
конструкцій;
- пристрію для відшукування людей 
під завалами.(тепловізор).

1.7  Придбання екологічно-безпечного 2023 – 1 ДПРЗ ГУ ДСНС Бюджет 50,0 50,0 50,0 Ліквідація пожеж горючих рідин та 



піноутворювача для гасіння пожеж 2025 України у Тернопільській 
області

громади
 

легкозаймистих речовин на 
території громади

1.8  Гасіння пожеж, проведення рятувальних та 
інших невідкладних робіт у висотних 
будівлях та будівлях підвищеної 
поверховості на території громади

2024 ТРУ ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області,
1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

Бюджет 
громади

0,0 6000,0 0,0

Придбання спеціального пожежного 
автомобіля з висотою підйому не 
менше 45 метрів 

1.9 Оперативне реагування при ліквідації НС та 
подій різного характеру на території 
громади, моніторинг ситуацій,  покращення 
технологічного оснащення підрозділів, 
забезпечення захисту та безперебійної 
роботи каналів зв’язку, передачі оперативних 
даних.

2023 - 
2025 

1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

Бюджет 
громади

200,0 160,0 160,0

Придбання засобів радіозв’язку, 
відеонагляду, приведення до 
належного стану оргтехніки 
(ремонт/придбання),  під’єднання до 
спеціальної мережі  НТМ.

1.10 Створення належних умов несення служби 
особовим складом в  пожежно-рятувальних 
підрозділах

2023-
2025

1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

Бюджет 
громади

1600,0 310,0 310,0

Ремонт приміщень (заміна вікон 
ремонт фасаду, тощо), придбання 
будівельних та інших матеріальних 
цінностей та засобів, капітальний 
ремонт дорожнього покриття 
території  1 ДПРЗ за адресою вул. 
Котляревського, 22а

2. Покращення обізнаності населення щодо безпеки життєдіяльності, діям в  екстремальних ситуаціях
2.1 Створення «Класів безпеки» в освітніх 

закладах  громади
2023 - 
2025 

Управління освіти і 
науки Тернопільської 
міської ради
1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

бюджет 
громади та 
інші 
джерела 
фінансуван
ня не 
заборонені 
законодавс

В 
межах 
кошто
рисних 
призна

чень

110,0 110,0

Навчання дітей шкільного та 
дошкільного віку правилам 
пожежної та техногенної безпеки, 
спонукання школярів до безпечного 
способу життя.



т-вом
2.2 Виготовлення друкованої продукції 

соціальної реклами щодо безпечної 
поведінки населення громади

2023 – 
2025 

ТРУ ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області,
1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України у Тернопільській 
області

Бюджет 
громади

10,0 15,0 15,0

Виготовлення друкованої продукції 
(пам’ятки, листівки, сіті-лайти, біг-
борди, ін.)

3. Заходи з пожежної та техногенної безпеки
3.1 Приведення в належний стан пожежної 

безпеки  висотних будівель та будівель 
підвищеної поверховості 

2023 - 
2025 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та екології

Бюджет 
громади

В межах кошторисних 
призначень

Запобігання виникнення пожеж та їх 
наслідків у висотних будівлях та 
будівлях підвищеної поверховості 
Тернопільської міської 
територіальної громади

3.2 Захист населення в умовах низьких 
температурних режимів природного 
навколишнього середовища

2023-
2025

ТРУ ГУ ДСНС України 
у Тернопільській області,
1 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України 
у Тернопільській області

Бюджет 
громади

0,0 190,0 190,0

Придбання 3 польових наметів та 
придбання необхідного обладнання, 
товарів, тощо для забезпечення 
функціонування тимчасових пунктів 
обігріву.

3.3 Оперативне реагування на ліквідацію 
надзвичайних ситуацій 

2023 - 
2025 

Комунальна установа- 
місцева пожежна 
команда Тернопільської 
міської ради

Бюджет 
громади 0,0 450,0 450,0

Забезпечення належного 
функціонування КУ-МПК  
Тернопільської міської ради

     Міський голова                                                             Сергій НАДАЛ


