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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Цільова соціальна Проірама розвитку цивільного захисту в місті на 2011-
2013 роки (далі - Програма) спрямована на: 

- реалізацію державної політики захисту населення і територій міста від 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; 

- вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки в 
місті; 

- створення та подальший розвиток спеціалізованих служб, підрозділів і 
формувань; 

- виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів 
часів Громадянської, 1-ї та П-ї Світових воєн; 

- створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; 

- забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) 
характеру; 

- здійснення заходів з інженерного захисту територій. 

Відповідно до вимог законодавства у сфері цивільного захисту передбачено 
одночасне функціонування системи Цивільної оборони України, єдиної державної 
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру, а також єдиної системи цивільного захисту, створення якої 
на державному рівні на даний час не завершено. 

Потребує удосконалення і місцева підсистема єдиної системи цивільного 
захисту. Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного 
захисту потребує приведення до рівня сучасних вимог. Потребує заміни та 
модернізації техніка та спорядження, які перебувають на озброєнні підрозділів 
пожежно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих підрозділів та 
формувань, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань 
цивільного захисту. 

На території міста функціонує 30 об'єктів підвищеної небезпеки та 
потенційно-небезпечних об'єктів, з яких 1 є хімічно-небезпечним. 
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захисту не забезпечено. Мережа спостереження не забезпечена сучасними 
приладами хімічної розвідки. 

Гарантований Державою захист громадян в захисних спорудах цивільного 
захисту (цивільної оборони) на території міста на теперішній час у повному обсязі 
реалізований бути не може, через їх недостатність та занепад існуючого фонду 
захисних споруд. Основною причиною цього є відсутність фінансування 
балансоутримувачами заходів з підтримання в належному технічному стані 
наявних захисних споруд, їх реконструкції та будівництва нових. 

Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту в місті. Впродовж 
останніх років кількість пожеж, збитків від них та загиблих на пожежах в місті не 
зменшується. 

Так, з наявних 28 будинків підвищеної поверховості на теперішній час 
інженерне обладнання систем протипожежного захисту обслуговується та 
знаходиться в робочому стані тільки у б. 

Не закінчена робота з будівництва мережі зливової каналізації в місті. 
Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, рятування 

людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, матеріальне забезпечення 
належного реагування на надзвичайні ситуації тощо потребує виділення значних 
коштів з бюджетів усіх рівнів. 

МЕТА ПРОГРАМИ 

Головною метою Програми є створення місцевої підсистеми єдиної системи 
цивільного захисту та підпорядкованих їй сил цивільного захисту, які б 
забезпечували зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та 
досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій міста від їх 
иястдігіи 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

- впровадження єдиної системи управління силами та засобами місцевої 
підсистеми єдиної системи цивільного захисту; 

- створення ефективних сил цивільного захисту з єдиним центром 
управління під час надзвичайних ситуацій, забезпечення їх належного 
матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням; 

- впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальних систем 
оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених 
об'єктів на випадок виникнення аварії; 

- створення нових аварійно-рятувальних підрозділів та служб, відновлення 
діяльності добровільних протипожежних формувань, інших спеціалізованих та 
невоєнізованих формувань цивільного захисту (цивільної оборони); 

- оновлення та модернізація існуючого фонду захисних споруд цивільного 
захисту (цивільної оборони), створення передумов для будівництва нових 
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захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) шляхом впровадження 
інженерно-технічних вимог цивільного захисту (цивільної оборони) в 
містобудівній та іншій проектній документації; 

- організація та здійснення запобіжних заходів на випадок ? виникнення 
надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, 
забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання 
одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для 
громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) 
характеру; 

- удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, 
навчання населення на місцевому рівні тощо; 

- вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту. 

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми планується здійснити у два етапи. 
На першому етапі (2011 рік) передбачається: : 

удосконалити: 
- місцеву підсистему єдиної системи цивільного захисту; 
- міську систему управління процесами цивільного захисту та структури сил 

цивільного захисту, зокрема шляхом утворення сил та засобів, призначених для 
виконання спеціальних завдань цивільного захисту; 

- механізм взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій міста у процесі здійснення заходів цивільного 
захисту; 

- структуру та оснащеність спеціалізованих та об'єктових аварійно-
відновлювальних формувань, формувань об'єктів підвищеної небезпеки, аварійно-
рятувальних і аварійно-відновлювальних служб (формувань) місцевого 
підпорядкування; 

- контроль за впровадженням вимог законодавства, державних^будівельних 
та інших норм з питань цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній та 
іншій проектній документації; 

- створити, за територіально-виробничим принципом, позаштатні 
(невоєнізовані) формування, спеціалізовані служби цивільного захисту на 
підприємствах; 

- забезпечити проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту (цивільної оборони), як об'єктів нерухомого майна; 

- відновити і модернізувати існуючі системи оповіщення населення про 
заірозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або 
воєнного (військового) характеру; 
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- розробити ефективний механізм впровадження на території міста заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію надзвичайних ситуацій, 
захист населення і територій від їх наслідків; 

- продовжити створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків усіх 
рівнів (від об'єктового до місцевого); 

- виконати інші міські програми, плани заходів спрямованих вирішення 
проблемних питань у сфері цивільного захисту. 

На другому етапі (2012-2013 роки) передбачається: 
створити: 
- місцеву систему зв'язку, оповіщення та інформатизації в місті; 
- локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 

об'єктах підвищеної небезпеки і локальні системи оповіщення населення у зонах 
можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварії; 

- систему моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним 
ситуаціям, постійно діючі місцеві координуючі органи; 

- забезпечити належне утримання, збереження та розвиток фонду захисних 
споруд цивільного захисту (цивільної оборони), а також його оновлення; 

- закінчити створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків усіх 
рівнів (від об'єктового до місцевого), забезпечити його готовність до 
використання за призначенням та поповнення після використання; ! 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевого бюджету та кошти 
підприємств, установ і організацій всіх форм власності, добровільні 
пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань 
громадян, інші, незаборонені законодавством джерела. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

У ході реалізації Програми буде: 
- вжито заходів щодо створення та відновлення добровільних пожежних 

дружин, аварійно-рятувальних підрозділів, служб та формувань; 
- проведено технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту 

(цивільної оборони), як об'єктів нерухомого майна, уточнено обсяги фондів 
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони); 

- відновлено систему оповіщення населення в умовах стихійного лиха, при 
загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій з використанням систем дротового 
радіомовлення, вуличних гучномовців, системи звукофікації та радіозв'язку; 

- створені матеріальні резерви для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, місцевого та 
об'єктового рівнів; 
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Виконання Програми дасть змогу: 

- підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та 
системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям; 

- зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та досягти 
гарантований рівень захисту населення і територій від їх наслідків; 

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

1. Впровадження системи зв'язку, оповіщення та інформатизації в місті, яка 
визначена Програмою розвитку і удосконалення системи зв'язку, оповіщення та 
інформатизації в місті, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21 квітня 
2011р. №195-08-06. 

1.1. Проектування та будівництво мережі звукофікації вулиць міста. 

1.2. Створення єдиного міського координаційного центру для дій у кризових 
ситуаціях та оснащення його інформаційно-технічними засобами та забезпечення 
засобами радіозв'язку служб, підприємств, причетних до реагування на 
надзвичайні ситуації. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області 
Цех телекомунікаційних послуг №1 
Київської філії ВАТ «Укртеі&ком» 

2. Впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно-
небезпечних об'єктах і локальних систем оповіщення населення у зонах 
можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на випадок виникнення 
аварії. 

2.1. Визначити перелік об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно-
небезпечних об'єктів, які підлягають оснащенню локальними системами 
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами 
оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених 
об'єктів на випадок виникнення аварії. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту насел«зиня, 
Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області 
2011 рік. 

2.2. Довести до керівників (власників) об'єктів підвищеної небезпеки та 
потенційно-небезпечних об'єктів вимоги щодо необхідності обладнання 
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підпорядкованих об'єктів локальними системами виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення, а також інформацію 
про організацію, що мають ліцензії та потужності дня виконання зазначених робіт. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області 

2011 рік. 

2.3. Вжити заходів щодо обладнання об'єктів підвищеної небезпеки та 
потенційно-небезпечних об'єктів локальними системами виявлення загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області 

2011-2013 роки. 

2.4. Забезпечити контроль за ходом оснащення об'єктів підвищеної 
небезпеки та потенційно-небезпечних об'єктів локальними системами виявлення 
заірози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення 
населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів на 
випадок виникнення аварії. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області, 
Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 

2011 -2013 роки. 
» 

3. Створення нових та відновлення діяльності добровільних протипожежних 
формувань, інших спеціалізованих та невоєнізованих аварійно-рятувальних 
служб, підрозділів та формувань цивільного захисту (цивільної оборони). 

3.1. Забезпечити розвиток існуючих та створення нових спеціалізованих 
аварійно-відновлювальних невоєнізованих підрозділів та служб для реагування на 
можливі надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру та ліквідації 
їх наслідків, в залежності від рівня їх техногенного навантаження та інших 
небезпечних факторів. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області 

і 
2011 рік 
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3.2. Зобов'язати об'єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечні 
об'єкти забезпечити їх обслуговування на постійній основі аварійно-рятувальними 
службами та підрозділами. ' 

Відціл з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 
Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області 

2011-2012 роки. 

3.3. Розглянути питання щодо створення аварійнсьрятувальних відділень у 
складі чергових пожежно-рятувальних підрозділів ГУ МНС України в Київській 
області. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області 

2011 -2013 роки. 

3.4. Рекомендувати об'єктам господарювання всіх форм власності відновити 
або створити нові добровільні протипожежні та аварійно-рятувальні формування 
цивільного захисту (цивільної оборони). 

Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області, 
відціл з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 

2011 -2013 роки. 
3.5. Проводити роботу щодо включення до генеральних планів населених 

пунктів земельних ділянок під будівництво пожежних депо для пожежно-
рятувальних підрозділів пожежної охорони. 

Управління містобудування г 
архітектури, 
Броварське управління ГУ МНС України 
вкиївській області 

Постійно. 

4. Забезпечення працюючих та особового складу невоєнізованих формувань 
цивільного захисту (цивільної оборони) засобами індивідуального захисту. 

4.1. Створити запаси засобів індивідуального захисту для забезпечення ними 
працюючих та особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту 
(цивільної оборони), забезпечити їх належне зберігання. 
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Броварське управління ГУ МНС України 
в київській обійсті, 
суб'єкти господарювання 

2011-2013 роки. 

4.2. Зобов'язати власників хімічно небезпечних об'єктів, інших* потенційно-
небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки у відповідності до вимог 
законодавства забезпечити у повному обсязі працівників та службовців 
промисловими засобами захисту органів дихання, а також прийняти участь у 
фінансуванні заходів щодо забезпечення непрацюючого населення міста, яке 
потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення, засобами індивідуального 
захисту. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області, 
відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення. 
КП «Броваритепловодоенергія», 
суб'єкти господарювання 

2011-2013 роки. 

5. Впровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисну (цивільної 
оборони), забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного 
захисту (цивільної оборони). 

5.1. Провести технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту 
(цивільної оборони), як об'єктів нерухомого майна. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області 

2011-2012 роки. 

5.2. З урахуванням результатів технічної інвентаризації відкоршувати 
обліки наявного фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), 
розрахунки укриття всіх категорій населення. 

Відділ з питань надзвичайну ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
Броварське управління ГУ МНС України 
вкиївській області 

2011 -2012 роки 

5.3. Забезпечити укриття в захисних спорудах цивільного захисту (цивільної 
оборони) найбільших робочих змін аварійно-рятувальних і оперативних служб, 
об'єктів підвищеної небезпеки, підприємств, установ та організацій, що 
здійснюють життєзабезпечення населення під час надзвичайних ситуацій, 
продовжують діяльність в особливий період тощо. 
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Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області, 
суб'єкти господарювання 

2011-2013 роки. 

5.4. Організувати роботу щодо взяття на облік найпростіших укриттів, а 
також інших заглиблених споруд та приміщень, що знаходяться в підвальних та 
цокольних поверхах і можуть бути використані для укриття населених. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 

2011-2013 роки. 

5.5. Забезпечити врахування вимог державних будівельних норм з питань 
цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній (всіх рівнів) та іншій 
проектній документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, 
розширення або перепрофілювання об'єктів промислового, соціального, побуто-
вого, громадського та іншого призначення, за винятком приватних житлових 
осель громадян, при вирішенні питання про виділення земельних ділянок для 
зазначених цілей тощо. 

Управління містобудування і 
архітектури, 
відділ з питань надзвичайний ситуацій 
та цивільного захисту населення 
Постійно. 

5.6. Організувати проведення один раз на два роки оглядів-конкурсів 
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони). 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області 

Починаючи з 2011 року. 

5.7. Забезпечити контроль за врахуванням інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) під час здійснення робіт з нового будів-
ництва, реконструкції, капітального ремонту, розширення або перепрофілювання 
об'єктів, інженерної підготовки територій. 

Управління містобудування і 
архітектури, 
відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
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Броварське управління ГУ МНС України 
в Київській області. 

Постійно. 

б. Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

6.1. Забезпечити накопичення та утримання матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак-
теру та їх наслідків на об'єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, 
з урахуванням їх оперативної доставки до зон можливих надзвичайних ситуацій. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
фінансове управління міської ради, 
суб'єкти господарювання на яких 
зберігається резерв. 
Постійно. 

6.2. Забезпечити належне зберігання та обліки матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру та їх наслідків. 

Суб'єкти господарювання на яких 
зберігається резерв 

Постійно. 
6.3. У разі використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та 'їх наслідків 
забезпечити їх поповнення та подальше накопичення згідно з встановленими 
нормами та річними графіками за рахунок відповідних бюджетів. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
фінансове управління міської ради, 
суб'єкта господарювання. 
Постійно. 

6.4. Під час організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій на відпо-
відних територіях і розташованих на них об'єктах забезпечити порядок 
використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до рівня 
надзвичайної ситуації. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
суб'єкти господарювання. 
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Постійно. 

6.5. У разі недостатньої наявності матеріальних резервів для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх нас-
лідків чи повного їх використання передбачати у планах щодо ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій залучення матеріальних резервів наступного вищого рівня. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 

Постійно. 
6.6. Здійснювати відпуск матеріально-технічних цінностей з матеріальних 

резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх наслідків тільки за розпорядженням міського голови, 
рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 

Постійно. 

6.7. Вжити заходів щодо створення матеріальних резервів для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 
наслідків об'єктового рівня. < 

Броварське управління ГУ МИС України 
в Київській області. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
суб'єкти господарювання 

Постійно. 

7. Створення гнучкої системи оповіщення населення в умовах стихійного 
лиха, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій. 

2011-2013 роки 

7.1. Організувати роботу щодо виконання заходів Програми розвитку і 
удосконалення системи зв'язку, оповіщення та інформатизаци в місті? 
затвердженої рішенням сесії міської ради від 21 квітня 2011 р. №195-08-06. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
Цех телекомунікаційних послуг №1 
Київської філії ВАТ «Укртелеком» 
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2011-2013 

12. При введенні в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків 
забезпечити дотримання проектними і будівельними організаціями області вимог 
п.391 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 720, щодо встановлення 
в них радіоточок. 

Цех телекомунікаційних послуг №1 
Київської філії ВАТ «Укртелеком», 
Управління містобудування і архітектури 

Постійно. 
/ 

7.3. Продовжити проведення позапланового поточного ремоніу існуючих 
ліній дротового радіомовлення у місцях встановлення вуличних гучномовців. 

Цех телекомунікаційних послуг № 1 
Київської філії ВАТ «Укртелеком». 

2011-2013 роки. 

7.4. Забезпечити запасними частинами, радіодеталями та матеріалами 
станційного обладнання дротового радіомовлення міста. 

Цех телекомунікаційних послуг №1 
Київської філії ВАТ «Уіфтелеком». 

2011-2013 роки. 

7.5. Сприяти обласній філії ВАТ "Укртелеком" у розвитку мережі 
радіомовлення, забезпеченні лінійними ремонтними матеріалами. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
фінансове управління міської ради, 

2011-2013 роки. 

8. Вжиття інших комплексних та спеціальних заходів цивільного захисту. 

8.1. Сприяти зміцненню боєготовності та боєздатності підрозділів державної 
та добровільної пожежної охорони, що розташовані на території міста. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області, 
суб'єкти господарювання 
Постійно 
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8.2. Здійснити комплекс заходів щодо забезпечення нормативних витрат води 
для цілей пожежегасіння в системах водопостачання міста. 

Управління житлово-комунального 
господарства, 
КП «Броваритешюводоенергія» 

Постійно. 
8.3. Привести в робочий стан інженерне обладнання систем протипожежного 

захисту висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, забезпечити їх 
належне функціонування, створити спеціалізовані комунальні підрозділи з 
ремонту та обслуговуванню цих систем. 

Управління житлово-комунального 
господарства, КП «Служба замовника», 
балансоутримувачі відомчого житла 

2011 -2013 роки. 

8.4. Організувати проведення щорічного фестивалю дружин юних 
пожежників, змагань підрозділів пожежної охорони. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області, 
відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення, 
суб'єкти господарювання 
Постійно. 

8.5. Забезпечити навчання населення міста правилам пожежної безпеки у 
побуті. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області 

8.6. Організувати проведення щорічних шкільних, місцевих змагань юних 
рятувальників «Школа безпеки», участь команди в обласних змаганнях. 

Броварське управління ГУ МНС України 
в київській області 

Постійно 

Міський голова І.В.Сапожко 


