
 
 
 
 
Про створення на території 
Хмельницької області підрозді-
лів місцевих пожежних команд, 
добровільних пожежних форму-
вань та центрів безпеки 

 
 

На підставі статей 6, 13, 25, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Концепції реформування місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Мініст-
рів України від 01 квітня 2014 року № 333-р, статей 19, 62, 63 Кодексу 
цивільного захисту України, Стратегії реформування системи Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 25 січня 2017 року № 61-р, з метою проведення заходів із запобі-
гання виникненню пожеж та організації їх гасіння на території населених 
пунктів Хмельницької області, заслухавши інформацію з цього питання (до-
даток 1): 

1. Затвердити план розвитку мережі пожежно-рятувальних підрозділів для 
забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, у тому числі у складі 
центрів безпеки, популяризації пожежного руху на території Хмельницької 
області (далі – План) (додається).  

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати Головному управ-
лінню ДСНС України в області, Навчально-методичному центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області: 

забезпечити надання організаційно-методичного супроводу органам міс-
цевого самоврядування у питаннях створення та функціонування підрозділів 
місцевої та добровільної пожежної охорони, у тому числі у складі центрів 
безпеки на території громад; 
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усіляко сприяти органам місцевого самоврядування та громадянам у 
питаннях створення та функціонування добровільних пожежних команд (дру-
жин), популяризації добровільного пожежного руху у громадах. 

3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1) забезпечити виконання заходів Плану в межах компетенції; 
2) передбачити під час формування (перегляду) місцевих бюджетів необ-

хідне фінансування на створення нових та утримання існуючих підрозділів 
місцевої пожежної охорони; 

3) під час розроблення цільових та комплексних програм у сфері цивіль-
ного захисту включати питання щодо створення та утримання підрозділів міс-
цевої пожежної охорони (центрів безпеки), добровільних пожежних формувань, 
розвитку та популяризації добровільного пожежного руху з необхідним обсягом 
фінансування. 

4. Рекомендувати: 
Волочиському, Городоцькому, Деражнянському міським, Антонінському, 

Війтовецькому, Новодунаєвецькому, Сатанівському, Теофіпольському, Чемеро-
вецькому селищним, Гвардійському, Жванецькому, Китайгородському, Михай-
люцькому, Орининському, Розсошанському, Солобковецькому, Улашанівському 
сільським головам забезпечити створення підрозділів місцевої пожежної охо-
рони, у тому числі у складі центрів безпеки, відповідно до термінів, визначених 
Планом; 

Білогірському, Ярмолинецькому та Старосинявському селищним головам 
вжити заходів щодо відновлення функціонування та цілодобового чергування 
наявних підрозділів місцевої пожежної охорони. 

5. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування, іншим виконавцям про результати проведеної роботи 
інформувати Головне управління ДСНС України в області щоквартально до 
5 числа наступного за звітним кварталом місяця, для подальшого узагальнення 
та інформування керівництва обласної державної адміністрації щоквартально 
до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця. 

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 30.07.2014 № 296/2014-р “Про забезпечення належ-
ного функціонування підрозділів місцевих пожежних команд у сільській 
місцевості”. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


