
 
 
 
 
 
 

 

від 27.01.2021 № 4/VIII-153 

м. Краматорськ      

 
Про затвердження Програми 

попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 

території м. Краматорськ на 2021-2023 
роки 
 
 

З метою мінімізації ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру, посилення протипожежного захисту території та об'єктів міста, 

активізації роботи у сфері попередження ймовірних надзвичайних ситуацій, підвищення 

рівня захисту населення і територій міста, готовності органів управління і сил місцевої ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму попередження надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорськ на 

2021-2023 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити: 

виконання заходів Програми у частині, що стосується; 

залучення коштів обласного та державного бюджету, інвестиційних фондів та інших 

джерел, не заборонених законодавством, для реалізації запланованих заходів Програми. 

3. Управлінню з питань цивільного захисту (Кукочка) спільно з 12-м державним 

пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України у Донецькій області (Коломієць) 

організувати моніторинг стану техногенної та природної небезпеки на території міста, при 

необхідності забезпечити своєчасне внесення змін та доповнень до Програми. 

4. Фінансовому управлінню (Саєнко) при формуванні проектів бюджетів на 2021 та 

наступні роки передбачати виділення коштів на реалізацію запланованих заходів Програми, 

що реалізуються з міського бюджету. 

5. Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського голови 

Безсонного А.О. 
  
 
Міський голова      О.В. Гончаренко  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
рішення міської ради 

27.01.2021 № 4/VIII-153 
 
  

ПРОГРАМА  
попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру  

та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорськ 
на 2021-2023 роки 

 
1. Загальні положення. 
 
Програму попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорськ на 2021-2023 роки (далі – 
Програма) розроблено управлінням з питань цивільного захисту Краматорської міської ради 

спільно з 12-м державним пожежно-рятувальним загоном Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (далі – ДПРЗ-12) відповідно до 

повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, визначених 

частиною другою статті 19 Кодексу цивільного захисту України. 

Заходи Програми погоджено із зацікавленими управліннями та відділами міської 

ради, комунальними та іншими підприємствами міста. 
 
2. Обґрунтування необхідності Програми. 
 
На території міста Краматорськ можливе виникнення широкого спектру 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Техногенна небезпека обумовлена, насамперед, високою концентрацією промислових 

підприємств, більшість з яких віднесено до категорії потенційно небезпечних об'єктів та 

об’єктів підвищеної небезпеки. При цьому значна кількість таких об'єктів розташована в 

безпосередній близькості від житлових кварталів.  

Найбільш серйозну небезпеку являють собою хімічно небезпечні об’єкти, на яких 

використовуються хлор і аміак, та вибухопожежонебезпечні об’єкти. Занепокоєність 

викликає технічний стан деяких гідротехнічних та мостових споруд на території міста. За 

станом на 01.11.2020 на території міста налічується 126 потенційно небезпечних об’єктів та 

об'єктів підвищеної небезпеки. 

Значну загрозу для життя і здоров'я людей, об'єктів економіки та навколишнього 

природного середовища становлять пожежі. Протягом 10 місяців 2020 року на території 

міста виникло 478 пожеж, внаслідок яких загинули 11 осіб та 11 осіб були травмовані, а 

прямі збитки склали понад 3,16 млн. гривень. При цьому на об’єктах господарської 

діяльності виникли 14 пожеж, у багатоповерховому житловому секторі – 39 пожеж та у 

приватному житловому секторі – 30 пожеж. Ще 335 пожеж виникли в природних 

екосистемах та на відкритих територіях. Це вимагає вжиття невідкладних заходів щодо 

поліпшення стану протипожежного захисту, в першу чергу, об'єктів соціального призначення 

(заклади освіти, культури, лікувальні установи тощо).  

Складною в місті залишається ситуація із забезпеченням протипожежного захисту 

житлових будинків підвищеної поверховості. Протягом тривалого часу в них не виконуються 

заходи щодо відновлення працездатності систем протипожежної автоматики, димовидалення 



та протипожежного водопроводу. В жодному з 11 будинків підвищеної поверховості системи 

автоматичного протипожежного захисту не працюють та розукомплектовані. 

Негативно впливає на рівень протипожежного захисту окремих об'єктів та території 
міста в цілому значна кількість несправних пожежних гідрантів. За результатами обстеження 

їхнього технічного стану з 825 вуличних пожежних гідрантів в непрацездатному стані 

перебувають 147 (17,8% від загальної кількості). Відсутність або несправність джерел 

зовнішнього протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об'єктах 

призводить до необхідності залучення додаткових сил і засобів, збільшення масштабів 

пожеж, часу і витрат на їх ліквідацію, а також збитків від них. Завдяки цілеспрямованій 

роботі в цьому напрямку протягом останніх трьох років вдалося скоротити чисельність 

несправних пожежних гідрантів майже вдвічі.  

Природна небезпека на території міста обумовлена, головним чином, можливістю 

виникнення різноманітних метеорологічних надзвичайних ситуацій, пов'язаних з сильним 

вітром, сніговими заметами, сильною ожеледдю, водопіллям, спалахами інфекційних хвороб 

тощо. 

Складна в геологічному відношенні будова ґрунтів є причиною розвитку таких 

небезпечних екзогенно-геологічних процесів, як зсуви, карстові провалля, просідання ґрунту. 

Досить розвинуто підтоплення ґрунтовими водами. За попередніми оцінками 

спеціалістів, підтопленими є близько 2,0 тис. га. Майже така ж площа відносить до 

потенційно підтоплених територій. Підтоплюються території практично всіх селищ та 

промислових підприємств, розташованих в заплаві річки Казенний Торець та її приток – 
річок Біленька, Бичок, Друга Біленька, Маячка. В межах ділянок, де спостерігається 

підтоплення, розвиваються несприятливі, а в окремих випадках – небезпечні для життя 

людей умови (заболочування місцевості, осідання та деформація будівель і споруд). 
 
3. Цілі та завдання Програми 
 
Головними цілями Програми є зниження ризику виникнення на території м. 

Краматорська надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру шляхом 

усунення або мінімізації існуючих загроз, підвищення рівня готовності органів управління і 

сил цивільного захисту до ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків, забезпечення 

безпечних умов для сталого розвитку міста. 

Основними завданнями Програми є: 

забезпечення постійного моніторингу стану техногенної, природної та пожежної 

небезпеки на території м. Краматорська; 

організація постійної цілеспрямованої роботи щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (зниження ризику їх 

виникнення) та мінімізації можливих наслідків; 

забезпечення організації, безперебійного функціонування, експлуатаційно-технічного 

обслуговування, модернізації та розвитку місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення, впровадження новітніх сучасних технічних засобів 

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; 

усунення природних та техногенних чинників, що можуть негативно впливати на стан 

безпеки населення, сталу роботу об'єктів економіки та інфраструктури міста тощо; 

поступова заміна небезпечних технологій, що використовуються підприємствами 

міста, сучасними небезпечними; 

вжиття заходів щодо приведення аварійних будівель та споруд на території міста в 

безпечний стан; 



зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, 

забезпечення їх сучасними засобами індивідуального захисту та рятування; 

підвищення рівня протипожежного захисту території міста та окремих об'єктів, 

насамперед тих, що віднесені до об'єктів з масовим перебуванням людей (навчальні та 

лікувальні заклади, установи культури і спорту, об’єкти соціально-побутового призначення); 

забезпечення високого рівня готовності пожежно-рятувальних підрозділів та 

спеціалізованих служб цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації, надання 

допомоги постраждалим, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлення 

нормальної життєдіяльності міста; 

створення, нарощування та утримання в постійній готовності до використання 

місцевого резерву матеріально-технічних засобів для запобігання надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їхніх наслідків; 

активізація інформаційно-профілактичної роботи серед усіх верств населення з 

питань цивільного захисту та безпечної життєдіяльності; 

створення умов для забезпечення надійного захисту населення і території міста від 

можливих надзвичайних ситуацій. 
 
4. Заходи Програми. 
 
У рамках виконання Програми передбачається реалізація заходів за наступними 

напрямками: 

моніторинг стану техногенної, природної та пожежної небезпеки на території міста; 

ліквідація підтоплення території міста ґрунтовими водами; 

забезпечення надійної та безпечної експлуатації  об'єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних об'єктів; 

створення умов для сталої роботи найбільш важливих об'єктів на випадок припинення 

електропостачання; 

протипожежний захист об'єктів та території міста; 

забезпечення своєчасного оповіщення, сталого управління силами і засобами місцевої 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та надійного 

захисту населення від надзвичайних ситуацій; 

матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, робіт з попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків, життєзабезпечення постраждалого населення; 

створення страхового фонду документації на об’єкти, споруди, інженерні мережі, 

унікальні документальні пам’ятки тощо; 

пропагування серед населення правил безпечної життєдіяльності, навчання населення 

правилам пожежної безпеки та діям в надзвичайних ситуаціях. 

Заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку. 
 
5. Джерела фінансування. 
 
Заходи, визначені Програмою, фінансуються за рахунок коштів міського, обласного 

та державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, а 

також інших джерел, не заборонених діючим законодавством України. 

Окремі заходи, передбачені для потенційно небезпечних  об'єктів та об'єктів 

підвищеної небезпеки, фінансуються їхніми власниками за рахунок власних коштів.   



 
6. Обсяги фінансування, необхідні для реалізації Програми. 
 
Для реалізації заходів Програми протягом 2021-2023 років орієнтовно потрібно 347,8 

млн. гривень, у тому числі: 

а) за джерелами фінансування: 

15594,2 тис. грн. з державного бюджету; 

193053,9 тис. грн. з обласного бюджету; 

49197,1 тис. грн. з міського бюджету; 

89987,8 тис. грн. власних коштів підприємств та інвестицій; 

б) за роками: 

2021 рік – 256648,7 тис. грн.; 

2022 рік – 68513,4 тис. грн.; 

2023 рік – 22670,9 тис. грн. 
 
7. Очікувані результати виконання Програми. 
 
Виконання запланованих заходів Програми дозволить: 

попередити або значно знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території міста; 

забезпечити надійний захист населення і територій міста від існуючих техногенних та 

природних небезпек (загроз), надання своєчасної допомоги постраждалим внаслідок 

надзвичайних ситуацій; 

мінімізувати можливі негативні наслідки в разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечити безпечні та сприятливі умови життя і господарської діяльності на 

території м. Краматорськ; 

знизити кількість пожеж, забезпечити оперативне та ефективне реагування на них 

пожежно-рятувальних підрозділів, мінімізувати втрати та збитки від пожеж. 
 
8. Координація та контроль за виконанням Програми. 
 
Загальне керівництво та координацію роботи щодо реалізації Програми здійснює 

виконавчий комітет міської ради.  

При необхідності відповідальними виконавцями програмних заходів вносяться 

встановленим порядком зміни та доповнення до Програми. 

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють управління з питань цивільного 

захисту міської ради та 12-й державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у 

Донецькій області. 

Відповідальні виконавці двічі на рік (до 15 липня та до 15 січня) надають до 

управління з питань цивільного захисту та ДПРЗ-12 інформацію про стан виконання 

відповідних заходів Програми. 
 
 
 

Секретар міської ради                                                    І.І. Сташкевич 
 
 
 



  
Додаток  
до Програми  попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та забезпечення 

пожежної безпеки на території м. 

Краматорська на 2021-2023 роки        
(п. 4)                             

                          
 

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру  
та забезпечення пожежної безпеки на території м. Краматорська на 2021-2023 роки 

 
Найменування заходів Термін 

виконанн

я 

Відповідальні 

виконавці 
Джерела  

фінансування 
Прогнозований обсяг 

фінансування,  
тис. грн. 

Примітки 

всього у тому числі за роками 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Моніторинг стану техногенної, природної та пожежної небезпеки на території міста: 

1.1. Організація спостереження 

за роботою об'єктів підвищеної 

небезпеки, потенційно 

небезпечних об'єктів 

2021-2023 ДПРЗ-12; 
управління  
з питань ЦЗ 

- - - - - Фінансових витрат не 

потребує 

1.2. Обстеження 

зсувонебезпечної ділянки на 

території селища Жовтневе, 

обмеженої вулицями Дмитра 

Мазура, Ставропольська, 

Дмитра Мозолевського, та стану 

захисних споруд (з виконанням 

інженерно-геологічних 

2021-2023 управління  
з питань ЦЗ; 

спеціалізоване  
підприємство 

міський 
бюджет 

200,0 200,0 - - Необхідне для 

прийняття рішення 

щодо подальшої 

експлуатації 

недобудованої та 

безхазяйної системи 

інженерного захисту 

зсувонебезпечного 



вишукувань в місцях активізації 

зсувних процесів) 
схилу, яка поступово 

руйнується  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Гідрогеологічне обстеження 

території житлового кварталу, 

обмеженого вулицями Двірцева, 

Ярослава Мудрого, Паркова, 

Василя Стуса, та з непарного 

боку вулиці Двірцева 

2021-2023 управління  
з питань ЦЗ;  

спеціалізоване  
підприємство 

міський 
бюджет 

1000,0 350,0 350,0 300,0 Житлові будинки, 

об’єкти соціальної 

сфери, розташовані на 

даній території, мають 

чисельні ознаки 

деформаційних 

процесів (тріщини на 

стінах, просідання 

фундаментів тощо 

Всього по І розділу: 2021-2023  міський 
бюджет 

1200,0 550,0 350,0 300,0  

ІІ. Ліквідація підтоплення території міста ґрунтовими водами: 

2.1. Розроблення проектно-
кошторисної документації (далі 

– ПКД) на розчищення: 
- р. Бичок 
- р. Маячка 
- р. Біленька 
- р. Друга Біленька 

2021-2023 управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста; 

проектна 

організація 

міський 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 ПКД на розчищення р. 

Маячка розроблено, 

потребує корегування 

2.2. Проведення робіт з 

розчищення русел: 
- р. Друга Біленька 
- р. Бичок 
- р. Маячка 
- р. Біленька 

2021-2023 управління 

капітального 

будівництва та 

перспективного 

розвитку міста; 

спеціалізоване 

підприємство 

міський 
бюджет 

    Обсяги фінансування 

визначатимуться 

відповідно до ПКД обласний 

бюджет 
    

державний 

бюджет 
    

інші  
джерела 

    

2.3. Розчищення, відновлення, 

ремонт та будівництво 

2021-2023 КП «ДРУАС» міський 
бюджет  

900,0 300,0 300,0 300,0  



(реконструкція) дренажних та 

зливових систем на території 

міста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всього по ІІ розділу: 2021-2023  державний 

бюджет 
    Без врахування вартості 

робіт з розчищення 

русел річок обласний 

бюджет 
    

міський 
бюджет 

2400,0 800,0 800,0 800,0 

інші  
джерела 

    

ІІІ. Забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів: 

3.1. Реконструкція системи 

знезараження питної води на 

фільтрувальній станції з 

впровадженням електролізних 

установок по виробництву 

гіпохлориту натрію 

2021 КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

інші  
джерела 

76785,7 76785,
7 

- - ПКД розроблено 

3.2. Виведення з експлуатації 

аміачних холодильних 

установок, які не 

використовуються у виробничій 

діяльності 

2021-2022 ПрАТ «Урожай»; 

ТОВ «Термопром-
автоматика» 

власні кошти 

підприємств 
250,0 150,0 100,0 -  

3.3. Розроблення та корегування 

ПКД на капітальний ремонт 

шляхопроводів: 
- по вул. Конрада Гампера 
- по вул. Магістральна 

2021 відділ 

комунального 

господарства; 
проектна 

організація 

міський 
бюджет 

3000,0 3000,0 - -  



3.4. Проведення капітальних 

ремонтів: 
- шляхопроводу по вул. Конрада 

Гампера; 
- мосту через р. Казенний 

Торець по вул. І. Кожедуба (сел. 

Красноторка); 
- шляхопроводу по вул. 

Магістральна 

2021-2022 відділ 

комунального 

господарства; 

спеціалізоване 

підприємство 

обласний 

бюджет 
175000,0 135000,0 40000,

0 
-  

державний 

бюджет 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.5. Обстеження підводної 

частини Ясногорської греблі 

(основного русла та додаткового 

водоскиду) 

2021 КП «Міст»; ТОВ 

«Краматорськ-
теплоенерго»; 
спеціалізоване 

підприємство 

міський 
бюджет 

60,0 60,0 - -  

власні кошти 

підприємства 
60,0 60,0 - - 

3.6. Корегування ПКД на 

капітальний ремонт 

Ясногорської греблі та її 

додаткового водоскиду 

2021 КП «Міст»; ТОВ 

«Краматорськ-
теплоенерго» 

міський 
бюджет 

350,0 350,0 - -  

власні кошти 

підприємства 
300,0 300,0 - - 

3.7. Капітальний ремонт 

Ясногорської греблі та ЇЇ 

додаткового водоскиду 

2022-2023 КП «Міст»; ТОВ 

«Краматорськ-
теплоенерго»;  
спеціалізоване 

підприємство 

міський 
бюджет 

    Обсяги фінансування 

визначатимуться 

відповідно до 

уточненого ПКД 
обласний 

бюджет 
    

державний 

бюджет 
    

власні кошти 

підприємства 
    

інші  
джерела 

    

3.8. Капітальний ремонт греблі 

Гебеля 
2021-2023 Слов’янське РВУ 

КП «Компанія 

«Вода Донбасу»  

обласний 

бюджет 
    Обсяги фінансування 

визначатимуться 

відповідно до ПКД 



Всього по ІІІ розділу: 2021-2023  державний 

бюджет 
     

обласний 

бюджет 
175000,0 135000,

0 
40000,0 - 

міський 
бюджет 

3410,0 3410,0 - - 

кошти  
підприємств 

660,0 560,0 100,0 - 

інші  
джерела 

76785,7 76785,7 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV. Створення умов для сталої роботи найбільш важливих об'єктів на випадок припинення електропостачання: 

4.1. Забезпечення автономними 

джерелами електропостачання 

(генераторами) лікувальних 

установ, що мають у своїй 

структурі хірургічні, 

реанімаційні та пологові 

відділення 

2021-2022 відділ охорони 

здоров’я, КНП 

«Міська лікарня 

№2»; КНП «Міська 

лікарня №3» 

міський 
бюджет 

900,0 900,0 - - Потреба: КНП «Міська 

лікарня №2» - 50 кВт (1 

шт.); КНП «Міська 

лікарня №3» - 50 кВт та 

25 кВт (по 1 шт.) 
2021 КНП «Обласний 

перинатальний 

центр м. 

Краматорськ» 

обласний  
бюджет 

340,0 340,0 - - Потреба: 50 кВт (1 шт.) 

2021-2022 КНП «Обласне 

територіальне 

медичне 

об’єднання м. 

Краматорськ»  

обласний  
бюджет 

1100,0 550,0 550,0 - Потреба: 10 кВт (2 шт.) 

і 100 кВт (2 шт.) 

4.2. Забезпечення автономними 

джерелами (резервними 

лініями) електропостачання: 

        

4.2.1. фільтрувальної станції 2021-2023 КВП 

«Краматорський 

міський 
бюджет 

1000,0 1000,0 - - Потрібно корегування 

проекту 



водоканал» 
4.2.2. Ясногорської греблі 2021-2023 ТОВ 

«Краматорськтепло

енерго 

власні кошти 

підприємства 
90,0 30,0 30,0 30,0  

4.2.3. греблі Гебеля 2021 Слов’янське РВУ 

КП «Компанія 

«Вода Донбасу» 

обласний  
бюджет 

150,0 150,0 - -  

Всього по IV розділу: 2021-2023  обласний 

бюджет 
1590,0 1040,0 550,0 -  

міський 
бюджет 

1900,0 1900,0 - - 

кошти  
підприємств 

90,0 30,0 30,0 30,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V. Протипожежний захист об'єктів та території міста: 

5.1. Розробка ПКД на 

відновлення систем 

протипожежного захисту 

будинків підвищеної 

поверховості (11 од.) 

2021-2023 відділ житлового 

господарства, КП 

«Служба єдиного 

замовника» 

міський 

бюджет 

2500,0 700,0 900,0 900,0 Пожежна техніка, що є 

на озброєнні в ДПРЗ-
12, здатна ефективно 

боротися з пожежами 

лише до 9-го поверху. 

Системи 

протипожежного 

захисту таких будинків 

розукомплектовані та 

не перебуває у 

непрацездатному стані 

5.2. Проведення робіт з 

відновлення систем 

протипожежного захисту 

будинків підвищеної 

2022-2023 відділ житлового 

господарства, КП 

«Служба єдиного 

замовника» 

міський 

бюджет 

    Обсяги фінансування 

визначатимуться 

відповідно до ПКД 
інші  

джерела 
    



поверховості 

5.3. Проведення технічної 

інвентаризації пожежних 

водойм, розташованих на 

території житлових кварталів та 

об’єктів соціального 

призначення 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту,  
КП «БТІ» 

міський 

бюджет 

20,0 10,0 5,0 5,0 Пожежні водойми не 

мають ніякої технічної 

документації 

5.4. Розробка ПКД на ремонт 

пожежних водойм 
2022-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту, КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

міський 

бюджет 

160,0 - 80,0 80,0 За результатами 

технічної 

інвентаризації, у разі 

потреби в подальшому 

використанні 

5.5. Проведення ремонтів, 

розташованих на території 

житлових кварталів та об’єктів 

соціального призначення 

2022-2023 КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

міський 

бюджет 

    Обсяги фінансування 

визначатимуться 

відповідно до ПКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.6. Відновлення працездатності 

джерел зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання (пожежних 

гідрантів) 

2021-2023 КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

міський 
бюджет 

940,0 220,0 360,0 360,0 З наявних 825 вуличних 

гідрантів 147 – у 

непрацездатному стані  власні кошти 

підприємства 
36,0 12,0 12,0 12,0 

5.7. Забезпечення приміщень 

навчальних, лікувальних 

установ, закладів культури та 

спорту первинними засобами 

пожежогасіння (придбання та 

технічне обслуговування 

вогнегасників) 

2021-2022 підприємства, 

установи та 

заклади 

міський 
бюджет 

468,0 250,0 218,0 - Усунення недоліків, 

виявлених під час 

перевірок стану 

протипожежного 

захисту об’єктів з 

масовим перебуванням 

людей, що проводилися 

у грудні 2019 – січні 

2020 року 

обласний  
бюджет 

36,0 20,0 16,0 - 

державний 

бюджет 
12,0 6,0 6,0 - 

власні кошти 

підприємств 
20,0 12,0 8,0 - 

5.8. Вогнезахисна обробка 2021-2022 підприємства, міський 3707,0 2000,0 1707,0 - 



дерев’яних елементів 

перекриття горищних 

приміщень 

установи та 

заклади 
бюджет 

обласний  
бюджет 

4790,0 2500,0 2290,0 - 

державний 

бюджет 
1566,0 800,0 766,0 - 

5.9. Встановлення (капітальний 

ремонт) системи 

протипожежного захисту 

2021-2023 підприємства, 

установи та 

заклади 

міський 
бюджет 

12120,0 4040,0 4040,0 4040,0 

обласний  
бюджет 

9525,0 3175,0 3175,0 3175,0 

державний 

бюджет 
3975,0 1325,0 1325,0 1325,0 

5.10. Заміна дверей на 

протипожежні в 

електрощитових та інших 

приміщеннях 

2021-2022 підприємства, 

установи та 

заклади 

міський 
бюджет 

330,0 165,0 165,0 - 

обласний  
бюджет 

526,0 263,0 263,0 - 

державний 

бюджет 
422,0 222,0 200,0 - 

5.11. Заміна облицювання стін, 

підлог та стель негорючими 

оздоблювальними матеріалами 

2021 підприємства, 

установи та 

заклади 

обласний  
бюджет 

302,0 302,0 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всього по V розділу: 2021-2023  державний 

бюджет 
5975,0 2353,0 2297,0 1325,0  

обласний 

бюджет 
15179,0 6260,0 5744,0 3175,0 

міський 
бюджет 

20245,0 7385,0 7475,0 5385,0 

кошти  
підприємств 

56,0 24,0 20,0 12,0 

інші  
джерела 

    

VІ. Забезпечення своєчасного оповіщення, сталого управління силами і засобами місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту та надійного захисту населення від надзвичайних ситуацій: 



6.1. Експлуатаційно-технічне 

обслуговування місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

555,0 180,0 185,0 190,0  

6.2. Будівництво місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

(включаючи придбання 

обладнання, монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи) 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту; 
спеціалізоване  
підприємство 

міський  
бюджет 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

6.3. Створення та впровадження 

локальних і об’єктових систем 

оповіщення 

2021-2023 підприємства, 

установи та 

заклади 

міський 
бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0  

обласний  
бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0 

державний 

бюджет 
150,0 50,0 50,0 50,0 

власні кошти 

підприємств 
750,0 250,0 250,0 250,0 

6.4. Капітальний ремонт пункту 

управління начальника та штабу 

територіальної оборони міста 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

1109,0 560,0 254,0 295,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.5. Організація постійного і 

обов’язкового обслуговування 

об'єктів (у т.ч. водних) та 

території міста аварійно-
рятувальними службами 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

65,0 20,0 20,0 25,0  

суб’єкти 

господарювання 
власні кошти 

підприємств 
220,0 70,0 75,0 75,0  

6.6. Забезпечення місць 

масового відпочинку на водних 

об’єк-тах (у тому числі 

стихійних) засобами рятування, 

створення та утримання 

рятувальних постів 

2021-2023 суб’єкти 

господарювання – 
орендарі водних 

об’єктів, власники 

баз відпочинку 

тощо 

власні кошти 

підприємств 
150,0 30,0 50,0 70,0  



6.7. Організація робіт із 

знешкодження 

вибухонебезпечних предметів 

(застарілих боєприпасів)  

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту; ДСНС 

України 

державний 
бюджет 

     

6.8. Забезпечення особового 

складу міських спеціалізованих 

служб, територіальних і 

об'єктових формувань 

цивільного захисту та 

непрацюючого населення 

засобами індивідуального 

захисту органів дихання та 

шкіри 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0  

суб’єкти 

господарювання 
власні кошти 

підприємств 
2250,0 750,0 750,0 750,0 

6.9. Проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту; КП 

«Служба єдиного 

замовника» 

міський 
бюджет 

18,0 18,0 - - Законодавством 

України у сфері 

цивільного захисту 

передбачено періодичне 

(один раз на п’ять 

років) проведення 

технічної інвентаризації 

захисних споруд 

суб’єкти 

господарювання – 
ба-

лансоутримувачі 

захисних споруд 

державний 

бюджет 
19,2 19,2 - - 

обласний 

бюджет 
2,4 1,2 - 1,2 

власні кошти 

підприємств 
28,8 25,2 - 3,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.10. Розробка проектно-
кошторисної документації на 

ремонт захисних споруд, що 

перебувають у комунальній 

власності, у тому числі: 
- №№ 18234, 18480, 18481 
- №№ 18264, 18265, 18267 
- №№ 18268, 18269, 18270 

2021-2023 КП «Служба 

єдиного 

замовника»; 

управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

1028,0 
 

 
 
 
 
 

363,5 
 
 

 
 
 
 
 
 

331,4 
 

 
 
 
 
 
 
 

333,1 

Захисні споруди 

розташовані в 

житлових будинках, 

потребують 

капітальних ремонтів 

приміщень, 

відновлення систем 

електропостачання, 



6.11.  Проведення капітальних і 

поточних ремонтів захисних 

споруд цивільного захисту для 

підвищення їхньої готовності до 

укриття людей, включаючи 

розробку проектно-кошторисної 

документації, придбання 

обладнання, інструментів і 

майна, відновлення систем 

життєзабезпечення, ремонт 

оголовків аварійних виходів 

тощо 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту; 
КП «Служба 

єдиного 

замовника» 

міський 
бюджет 

3900,0 1200,0 1200,0 1500,0 освітлення, 

водопостачання і 

каналізації, оснащення 

фільтровентиляційним 

обладнанням, 

резервними ємностями 

для питної води, 

інвентарем та майном 

відповідно до 

нормативів 

відділ охорони 

здоров'я; КНП 

«Міська лікарня 

№1»; КНП «Міська 

лікарня №3» 

міський 
бюджет 

750,0 250,0 250,0 250,0 

управління освіти; 

ЗОШ № 5 
міський 
бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 

КВП 

«Краматорський 

водоканал»; КП 

«Краматорське 

ТТУ» 

власні кошти 

підприємств 
150,0 55,0 50,0 45,0 

суб’єкти 
господарювання – 

ба-
лансоутримувачі 

захисних споруд 

державний 

бюджет 
450,0 150,0 150,0 150,0 

обласний 

бюджет 
700,0 350,0 250,0 100,0 

власні кошти 

підприємств 
7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

6.12. Організація робіт з 

утилізації ртуті та ртутьвмісних 

відходів  

2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

70,0 - - 70,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всього по VІ розділу: 2021-2023  державний 

бюджет 
619,2 219,2 200,0 200,0  

обласний 

бюджет 
1302,4 551,2 450,0 301,2 

міський 12685,0 4321,5 3970,4 4393,1 



бюджет 
кошти  

підприємств 
11048,8 3680,2 3675,0 3693,6 

VІІ. Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, робіт з 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків, життєзабезпечення постраждалого населення: 

7.1. Нарощування обсягів 

місцевого та об'єктових резервів 

матеріально-технічних засобів 

для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних 

ситуацій, життєзабезпечення 

постраждалого населення 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

2100,0 700,0 700,0 700,0  

суб’єкти 

господарювання 
власні кошти 

підприємств 
1100,0 300,0 300,0 500,0 

7.2. Ремонт оглядової вежі в 

пожежному депо ДПРЧ-30 
2022 ДПРЗ-12 міський 

бюджет 
800,0 - 800,0 -  

7.3. Оздоблення 

металопрофілем зовнішніх стін 

пожежного депо ДПРЧ-30 

2023 ДПРЗ-12 міський 
бюджет 

600,0 - - 600,0  

7.4. Ремонт даху пожежного 

депо ДПРЧ-30 
2023 ДПРЗ-12 міський 

бюджет 
800,0 - - 800,0  

7.5. Придбання захисного одягу, 

сокир, карабінів, поясів 

пожежних  

2022 ДПРЗ-12 міський 
бюджет 

300,0 - 300,0 -  

7.6. Придбання палива для 

поточного забезпечення 

транспортних засобів 

підпорядкованих підрозділів 

2021-2023 ДПРЗ-12 міський 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0  

7.7. Придбання автошин для 

пожежних автомобілів  
2022 ДПРЗ-12 міський 

бюджет 
300,0 - 300,0 -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.8. Поточний ремонт в 

службових приміщеннях ДПРЧ-
30 

2021 ДПРЗ-12 міський 
бюджет 

1400,0 1400,0 - -  

7.9. Забезпечення пожежно- 2021-2023 ДПРЗ-12 державний 9000,0 9000,0 - -  



рятувальних підрозділів 

сучасною спеціальною 

технікою, рятувальним 

обладнанням, засобами 

індивідуального захисту органів 

дихання і шкіри 

бюджет 

Всього по VІІ розділу: 2021-2023  державний 

бюджет 
9000,0 9000,0 - -  

міський 
бюджет 

7200,0 2400,0 2400,0 2400,0 

кошти  
підприємств 

1100,0 300,0 300,0 500,0 

VІІІ. Створення страхового фонду документації на об’єкти, споруди, інженерні мережі, унікальні документальні пам’ятки тощо: 

8.1. каналізаційні мережі по вул. 

Проїзна, 82-а 
2021 КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

власні кошти 

підприємств 
6,0 6,0 - -  

8.2. реконструкція системи 

водопостачання від насосної 

станції 3-го підйому до 

фільтрувальної станції 

2022 КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

власні кошти 

підприємств 
8,4 - 8,4 -  

8.3. реконструкція системи 

водопостачання сел. 

Красноторка 

2022 КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

власні кошти 

підприємств 
7,5 - 7,5 -  

8.4. водогін технічної води 2023 КВП 

«Краматорський 

водоканал» 

міський  
бюджет 

12,0 - - 12,0  

8.5. автомобільний міст через р. 

Казенний Торець по вул. 
Весняна 

2021 КП «ДРУАС» міський  
бюджет 

4,0 - 4,0 -  

8.6. шляхопровід по вул. 

Салтикова-Щедріна 
2021 КП «ДРУАС» міський  

бюджет 
3,6 - 3,6 -  

8.7. автомобільний міст через р. 

Казенний Торець по вул. 

2022 КП «ДРУАС» міський  
бюджет 

5,5 - 5,5 -  



Конрада Гампера 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.8. шляхопровід по вул. 

Магістральна в сел. Ясногірка 
2022 КП «ДРУАС» міський  

бюджет 
4,5 - 4,5 -  

8.9. автомобільний міст через р. 

Казенний Торець в сел. 

Красноторка 

2023 КП «ДРУАС» міський  
бюджет 

4,5 - - 4,5  

8.10. автомобільний міст через 

р. Казенний Торець по вул. 

Лазаревській  

2023 КП «ДРУАС» міський  
бюджет 

5,0 - - 5,0  

8.11. автомобільний міст через 

р. Біленька 
2021 КП «ДРУАС» міський  

бюджет 
4,0 4,0 - -  

8.12. автомобільний міст через 

р. Друга Біленька 
2022 КП «ДРУАС» міський  

бюджет 
4,0 - 4,0 -  

8.13. шляхопровід по вул. 

Конрада Гампера 
2023 КП «ДРУАС» міський  

бюджет 
7,5 - - 7,5  

8.14. КЗ «Художній музей 

Краматорської міської ради» 
2022 управління з 

гуманітарних 

питань 

міський  
бюджет 

12,5 - 12,5 -  

8.15. КЗ «Музей історії міста 

Краматорської міської ради» 
2023 управління з 

гуманітарних 

питань 

міський  
бюджет 

12,5 - - 12,5  

8.16. Палац культури і техніки 

Новокраматорського 

машинобудівного заводу 

2021 ПрАТ «НКМЗ» власні кошти 

підприємства 
5,4 5,4 - -  

8.17. Будівля виконкому міської 

ради 
2022 керуючий 

справами 

виконкому 

міський  
бюджет 

2,5 - 2,5 -  

8.18. Гребля Гебеля на р. 

Казенний Торець  
2021 КП «Компанія 

«Вода Донбасу» 
обласний 

бюджет 
8,5 8,5 - -  

8.19. Насосна станція 3-го 

підйому  
2022 КП «Компанія 

«Вода Донбасу» 
обласний 

бюджет 
4,5 - 4,5 -  

8.20. Білянська насосна станція  2023 КП «Компанія обласний 6,0 - - 6,0  



«Вода Донбасу» бюджет 
8.21. Насосна станція 

«Краматорські резервуари 

чистої води» 

2023 КП «Компанія 

«Вода Донбасу» 
обласний 

бюджет 
3,5 - - 3,5  

8.22. теплові мережі ВО 

«Краматорськміжрайтепломере

жа» 

2022 ОКП «Донецьк-
теплокомуненерго» 

власні кошти  
підприємства 

10,0 - - 10,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всього по VІІІ розділу: 2021-2023  обласний 

бюджет 
22,5 8,5 4,5 9,5  

міський 
бюджет 

82,1 4,0 36,6 41,5  

кошти  
підприємств 

37,3 11,4 15,9 10,0  

ІХ. Пропагування серед населення правил безпечної життєдіяльності, навчання населення правилам пожежної безпеки  
та діям в надзвичайних ситуаціях: 

9.1. Організація роботи 

консультаційних пунктів з 

питань цивільного захисту на 

території міста 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

- - - - - Фінансових витрат не 

потребує 

9.2. Розвиток та удосконалення 

учбово-матеріальної бази 

Краматорських територіальних 

курсів цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності, 

консультаційних пунктів 

цивільного захисту 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

45,0 15,0 15,0 15,0 Придбання навчальних 

посібників з питань 

цивільного захисту, 

безпеки 

життєдіяльності та 

пожежної безпеки, 

обладнання для 

виготовлення 

інформаційної 

продукції (ламінатори, 

брошуратори)  
9.3. Розробка, виготовлення та 2021-2023 управління з міський 15,0 5,0 5,0 5,0  



розповсюдження листівок, 

буклетів та іншої інформаційної 

продукції з питань цивільного 

захисту, пожежної безпеки тощо 

питань цивільного 
захисту 

бюджет 

9.4. Виготовлення та 

розміщення на території міста 

соціальної реклами з питань 

безпеки життєдіяльності 

(білбордів, сіті-лайтів, банерів 

тощо) 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту 

міський 
бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.5. Функціональне навчання 

керівного складу та фахівців 

органів місцевого 

самоврядування, 

територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої 

влади, суб’єктів 

господарювання в навчально-
методичних центрах сфери 

цивільного захисту  

2021-2023 відділи та 

управління міської 

ради 

- - - - - Фінансових витрат не 

потребує 

підприємства, 

установи 
власні кошти 

підприємств 

(установ) 

210,0 70,0 70,0 70,0  

9.6. Проведення серед 

населення інформаційних 

заходів з питань мінної безпеки, 

безпечного відпочинку на 

водоймах, правил пожежної 

безпеки та надання першої 

допомоги постраждалим 

2021-2023 управління з 

питань цивільного 

захисту, ДПРЗ-12 

- - - - - Фінансових витрат не 

потребує 

Всього по IХ розділу: 2021-2023  міський 
бюджет 

75,0 25,0 25,0 25,0  

кошти  
підприємств 

210,0 70,0 70,0 70,0  

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ (76 заходів) державний 15594,2 11572,2 2497,0 1525,0  



бюджет 
обласний 

бюджет 
193053,9 142819,

7 
46748,

5 
3485,7  

міський  
бюджет 

49197,1 20795,
5 

15057,
0 

13344,
6 

 

кошти  
підприємств 

13202,1 4675,6 4210,9 4315,6  

інші  
джерела 

76785,7 76785,7 - -  

 
 

  
 


