Проєкт

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII


Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням                     Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси                                     на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII, Виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 	1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2020 році                  Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси                    на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                                 від 15 березня 2017 року № 1779-VII, надану Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л.



Міський голова 									Г. Труханов 
 
В.о. заступника міського голови –
керуючого справами   								О. Бриндак
 
Вик.: Кузнєцов 705-51-71
         (Ягупенко 705-51-74)
 






Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 


ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки 

Міська цільова програма пожежної та техногенної безпеки м. Одеси            на 2017-2021 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII (далі – Програма).
Програму розроблено з метою підвищення рівня безпеки населення і захисту території міста від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; забезпечення своєчасної протидії пожежам, захисту населення, довкілля, об’єктів та майна від їх наслідків; створення належних умов для ефективної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів,                          які дислокуються на території міста Одеси.
Відповідальним виконавцем Програми у 2020 році визначено Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Реалізація Програми забезпечувалась Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради, Департаментом міського господарства Одеської міської ради, Головним управлінням Державної служби України                     з надзвичайних ситуацій в Одеській області, 6 Державним пожежно-рятувальним загоном Головного управління Державної служби України                  з надзвичайних ситуацій в Одеській області в межах встановленої чинним законодавством України компетенції.
Програмою передбачено обсяг фінансування у сумі 9 971,40 тис.грн              за рахунок коштів бюджету м. Одеси. Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) склали  9 030,57 тис.грн.
Виконання Програми у звітному періоді здійснювалося за наступними напрямами та заходами.
1. Забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі
1.2. Придбання матеріально-технічних засобів та обладнання, засобів захисту особового складу, оргтехніки та програмного забезпечення, запчастин, акумуляторних батарей, автогуми до транспортних засобів, бойового та форменого одягу, будівельних матеріалів та товарів для забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів м. Одеси.
	Для забезпечення готовності техніки та особового складу пожежно-рятувальних підрозділів м. Одеси до дій за призначенням Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області надана субвенція з бюджету м. Одеси на придбання робочого одягу,                   а саме: фуфайок – 506 од., курток зимових – 173 од., костюмів літніх повсякденних робочих – 523 компл., підкасників – 68 од., ремнів шкіряних – 21 од., шапок-фесок – 51 од., а також чоботів захисних для пожежного –                   109 пар, черевиків літніх повсякденних робочих – 217 пар та пожежно-технічного озброєння: касок пожежних – 20 од., рукавиць захисних – 80 пар, рукавів пожежних з головками діаметром 51 мм – 46 од. та діаметром 77 мм – 70 од., стволів ПРОТЕК 2366 – 10 од.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 748,37 тис.грн.
1.3. Закупівля пально-мастильних матеріалів.
З метою створення належних умов та оперативного реагування на надзвичайні ситуації, планової та позапланової  перевірки пожежної безпеки, пожежних гідрантів, водоймищ та зовнішніх джерел водопостачання  відповідно до Кодексу цивільного захисту України Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області надана субвенція з бюджету м. Одеси на придбання пально-мастильних матеріалів:
- дизельного пального – 116334,82 л;
- бензину А-92 – 34261,12 л.
Всього протягом 2020 року підпорядкованими підрозділами                               6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області здійснено 4832 виїзди                         на пожежі,  врятовано 206 осіб.  
У 2020 році вдалося на більш якісному рівні досягти бойової спроможності аварійно-рятувальної техніки за рахунок наявності пально-мастильних матеріалів та, як наслідок, безперебійної роботи рятувальної техніки під час ліквідації надзвичайних подій техногенного характеру. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно)  – 2 500,00 тис.грн.
1.6. Проведення капітального та поточного ремонту техніки та інших об’єктів підпорядкованих пожежно-рятувальних частин.
Для своєчасного реагування на надзвичайні ситуації (пожежі), належного зберігання техніки у стані постійної готовності, надання допомоги мешканцям висотних будинків Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області надана субвенція                       з бюджету м. Одеси на ремонт та відновлення вузлів та агрегатів спеціальної пожежно-рятувальної техніки, що знаходиться в експлуатації близько                     25 років, в тому числі автомобільного колінчатого підйомника                              АКП-30 Бронто 30-3, змонтованого на базі шасі КамАЗ-53213.
Для забезпечення належних умов діяльності особового складу підпорядкованих пожежно-рятувальних частин проведено поточний ремонт покрівель 1, 2 та 6 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області і ремонту приміщень 5 ДПРЧ Головного управління Державної служби України                            з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 720,00 тис.грн.


2. Підвищення рівня пожежної безпеки міста Одеси
2.1.  Виділення земельної ділянки під будівництво пожежних депо: Київський район: 2017 рік – 1 ділянка; 2020 рік – 1 ділянка; Малиновський район:            2019 рік – 1 ділянка; Приморський район: 2020 рік – 1 ділянка; Суворовський район: 2018 рік – 1 ділянка.
Впродовж 2020 року не надавалися дозволи на виділення земельних ділянок під будівництво пожежних депо.

4. Відновлення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання
4.1. Відновлення та поточне утримання пожежних водойм.
Комунальним підприємством «Сервісний центр» виконано роботи                      з  поточного утримання пожежних водойм за наступними адресами: м. Одеса:
- вул. Старопортофранківська, 45;
- вул. Сергія Ядова, 26;
- вул. Варненська, 14/2;
- вул. Катерининська, 84/86;
- Фонтанська дорога, 26;
- вул. Кропивницького, 24/26;
- Фонтанська дорога, 9-б;
- вул. Полтавська, 10.
Фактично виконано та касові видатки – 1 443,00 тис.грн.
4.2. Капітальний ремонт пожежних водойм.
Комунальним підприємством «Сервісний центр» виконано наступні роботи: 
- за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 45 – розроблено проєктно-кошторисну документацію, отримано експертний висновок та виконано роботи з капітального ремонту пожежного водоймища. Фактично виконано та касові видатки – 1169,60 тис.грн;
- за адресою: м. Одеса, вул. Сергія Ядова, 26 – розроблено проєктно-кошторисну документацію, отримано експертний висновок та виконано  роботи з  капітального  ремонту  пожежного водоймища. Фактично виконано та касові видатки – 1 449,60 тис.грн.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 2619,20 тис.грн.
Інформація про хід виконання Програми додається.



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами   						                       О. Бриндак


Додаток
до інформації до Програми


ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки
у 2020 році

	1. Найменування відповідального виконавця Програми – Департамент міського господарства Одеської міської ради (2017 – 2019 роки), Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради (2020 – 2021 роки).
	2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Департамент міського господарства Одеської міської ради. 
	3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII «Про затвердження Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки», від 14 червня 2017 року № 2134-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII», від 21 березня 2018 року № 3056-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII», від 31 жовтня 2018 року № 3827-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII», від 30 січня 2019 року № 4197-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII», від 12 червня 2019 року № 4705-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII», від 31 липня 2019 року № 4889-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII»,  від 06 лютого 2020 року № 5646-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII», від 29 квітня 2020 року № 5917-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII».
№ з/п
Перелік заходів Програми 
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою),               тис.грн
Бюджетні призначення      (з урахуванням змін),                 тис.грн
Фактично виконано, 
тис.грн
Касові видатки  (освоєно),    тис.грн
1. Забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі
1.2.
Придбання матеріально-технічних засобів та обладнання, засобів захисту особового складу, оргтехніки та програмного забезпечення, запчастин,  акумуляторних батарей, автогуми до транспортних засобів, бойового та форменого одягу, будівельних матеріалів та товарів для забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів              м. Одеси
2017 –
2021 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
Головне управління                   ДСНС України                    в Одеській області,
6 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління                   ДСНС України                    в Одеській області
Усього, у т. ч.:
1 751,40
1 751,40
1 748,37
1 748,37




бюджет 
м. Одеси
1 751,40
1 751,40
1 748,37
1 748,37
1.3.
Закупівля пально-мастильних матеріалів
2017 –
2021 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
Головне управління                   ДСНС України                    в Одеській області,
6 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління                   ДСНС України                    в Одеській області
Усього, у т. ч.:
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00




бюджет 
м. Одеси
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
1.6.
Проведення капітального та поточного ремонту техніки та інших об’єктів підпорядкованих пожежно-рятувальних частин
2018 –
2021 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Головне управління ДСНС України
в Одеській області,
6 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління                   ДСНС України
в Одеській області
Усього, у т. ч.:
720,00
720,00
720,00
720,00




бюджет 
м. Одеси
720,00
720,00
720,00
720,00
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
4 971,40
4 971,40
4 968,37
4 968,37

бюджет 
м. Одеси
4 971,40
4 971,40
4 968,37
4 968,37
2. Підвищення рівня пожежної безпеки міста Одеси
2.1.
Виділення земельної ділянки під будівництво пожежних депо: 
Київський район:
- 2017 рік – 1 ділянка;
- 2020 рік – 1 ділянка;
Малиновський район: 
2019 рік – 1 ділянка;
Приморський район:
2020 рік – 1 ділянка; 
Суворовський район:
2018 рік – 1 ділянка
2017 –
2020 роки
Департамент комунальної власності Одеської міської ради, Головне управління ДСНС України 
в Одеській області, 
6 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління                   ДСНС України 
в Одеській області

Не потребує фінансування
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
Не потребує фінансування

бюджет 
м. Одеси
Не потребує фінансування
4. Відновлення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання
4.1.
Відновлення та поточне утримання пожежних водойм 
2017 –
2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Сервісний центр»
Усього, у т. ч.:

1 760,60
1 443,00
1 443,00
1 443,00




бюджет
м. Одеси
1 760,60
1 443,00
1 443,00
1 443,00
4.2.
Капітальний ремонт пожежних водойм
2017 –
2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Сервісний центр»
Усього, у т. ч.:
3 239,40
3 239,40
2 619,20
2 619,20




бюджет
м. Одеси
3 239,40
3 239,40
2 619,20
2 619,20
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
5 000,00
4 682,40
4 062,20
4 062,20

бюджет 
м. Одеси
5 000,00
4 682,40
4 062,20
4 062,20
Всього за Програмою
Усього, у т. ч.:
9 971,40
9 653,80
9 030,57
9 030,57

бюджет 
м. Одеси
9 971,40
9 653,80
9 030,57
9 030,57










