ІНФОРМАЦІЯ
Про стан утворення підрозділів місцевої пожежної охорони
(станом на 11.06.2018)

Станом на 11.06.2018 на території Одеської області функціонують 62 місцеві
пожежні команди.
Для забезпечення належного рівня пожежної безпеки на території області,
додатково необхідно утворити 116 місцевих пожежних команд.
Разом з проведенням територіальної реформи в Україні, питання щодо
забезпечення належного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій, в першу чергу попередження та гасіння пожеж, віднесене до основних
повноважень органів місцевого самоврядування.
На даний час в Одеській області сформовано 28 територіальних громад.
Так, на території новостворених громад області функціонує 9 державних
пожежно-рятувальних підрозділів та 8 місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.
Взагалі відсутні пожежно-рятувальні підрозділи на території 14 об’єднаних
громад:
Новокальчевській (Березівський район), Маразліївській (Б-Дністровський
район), Старокозацькій (Б-Дністровський район), Красносільській (Лиманський
район), Коноплянській (Іванівський район), Знам’янській (Іванівський район),
Яськівській (Біляївський район), Маяківській (Біляївський район), Авангардівській
(Овідіопольський район), Дальницькій (Овідіопольський район). Куяльницькій
(Подільський район), Цебриківській (Великомахайлівський район), Мологівській (БДністровський район) та Таїровській (Овідіопольський район) громадах.
Рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2017 № 582-XII затверджено
Регіональну програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Одеської області на 2018-2021 роки, в якій відображено питання утворення та
забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в об’єднаних
територіальних громадах.
В 2018 році планується створити Центр безпеки громадян в Авангардівській
об’єднаній територіальній громаді.
У зв’язку з важливістю забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості,
співробітниками Головного управління проводиться наступна робота:
1. Щомісяця здійснюються виїзди представників Головного управління до
об’єднаних територіальних громад області для проведення роботи щодо
впровадження заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
Протягом 1 кварталу поточного року проведена робота в Авангардівській,
Дальницькій, Красносільській та Любашівській об’єднаних громадах.
2. Впродовж 2017-2018 років прийнято участь у всіх місцевих комісіях з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких
розглянуто питання щодо створення місцевих пожежних команд.
3. Прийнято участь у семінарі «Підведення підсумків децентралізації в
Одеській області за 2016-2017 роки» (6 лютого 2018 року), на якому головам громад
були доведенні роз’яснення з питання забезпечення цивільного захисту та пожежної
безпеки.

4. До всіх громад направлені листи з проектами програм цивільного захисту,
пожежної та техногенної безпеки об’єднаних територіальних громад Одеської
області, для їх подальшого розгляду на сесіях громад.
5. Розроблено Практичний порадник для створення та функціонування ланок
об’єднаних територіальних громад Одеської територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту, який розміщено на сайті Одеського центру
розвитку місцевого самоврядування.
Результатом проведеної роботи є:
1. Прийняті програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в
Балтській, Біляївській, Вилківській, Куяльницькій, Новокалчевській, Цебриківській
та Яськівській громадах області.
2. Визирською сільською радою виділено 3,3 млн. грн. та додатково
Лиманською районною радою - 1,5 млн. грн. на придбання пожежного автомобіля
МАЗ (4,8 млн. грн.) для місцевої пожежної команди, який з 8.06.2018 вже
знаходиться в с. Визирка. .
3. Красносільською об’єднаною територіальною громадою (Лиманський
район) розробляється проект Центру безпеки громадян.
4. Авангардівською об’єднаною територіальною громадою (Овідіопольський
район) подано на погодження проект будівництва Центру безпеки громадян та
об’явлено тендер на придбання нового сучасного пожежного автомобіля (5 млн. 200
тис. грн.).
5. На сесії Зорянської сільської ради Саратського району прийнято рішення
про створення місцевої пожежної команди.
Поряд з цим, існують проблемні питання.
На
територіях
Ананьївського,
Іванівського,
Окнянського,
Любашівського, Миколаївського, Ширяївського та Роздільнянського районів
не функціонує жодна місцева пожежна команда та робота щодо створення не
проводиться.
Основними невирішеними питаннями залишається відсутність в МПК
пожежної техніки в Кодимському районі (с. Слобідка), Великомихайлівському
районі (с. Великоплоске), Ізмаїльському районі (с. Комишовка та с. Богате) області.
За результатами розгляду питання прийнято рішення комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації (від
11.06.2018 №7/1), яке розміщено на офіційному сайті Департаменту з питань
цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації.

