
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
28.10.2021 № 767/2021-р

 
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 

 
№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

за виконання Термін виконання Примітка 

1 2 3 4 5
1 Проведення робочих зустрічей з селищними, сільськими го-

ловами щодо можливості створення до кінця 2021 року пожежно-
рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної 
пожежної охорони, у тому числі у складі центрів безпеки (з 
урахуванням проведеної роботи щодо визначення перспективної 
мережі пожежно-рятувальних підрозділів):  

Гуменецької, Китайгородської сільських та Чемеровецької селищ-
ної рад; 

Розсошанської сільської та Сатанівської селищної рад; 
Сахновецької, Улашанівської та Михайлюцької сільських рад

ГУ ДСНС України в області До 15 грудня 
2021 року 

 

2 Проведення робочих зустрічей з народними депутатами України 
від Хмельницької області щодо залучення коштів державної суб-
венції для створення пожежно-рятувальних підрозділів з метою 
забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, у тому 
числі у складі центрів безпеки на території Волочиської, Дераж-
нянської, Городоцької міських, Теофіпольської, Війтовецької, Анто-
нінської, Чемеровецької селищних та Гвардійської, Солобковецької, 
Сахновецької, Улашанівської, Михайлюцької, Гуменецької, Китай-
городської сільських рад 

ГУ ДСНС України в області До 20 грудня 
 2021 року 
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3 Складання планів (графіків) щодо створення до кінця поточного 

року пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та 
добровільної пожежної охорони, у тому числі у складі центрів 
безпеки: 

   

с. Хоптинці Сатанівської селищної ради Сатанівська селищна рада 05 листопада 
2021 року

 

с. Розсоша Розсошанської сільської ради Розсошанська сільська рада   
с. Сахнівці Сахновецької сільської ради Сахновецька сільська рада   
сіл Жуків Улашанівської сільської ради Улашанівська сільська рада   
Михайлючка Михайлюцької сільської ради Михайлюцька сільська рада   
сіл Нігин Гуменецької, Вихватнівці Китайгородської сільських, 

Зарічанка Чемеровецької селищної рад 
Гуменецька, Китайгородська 

сільські, Чемеровецька 
селищна ради

  

4 Визначення місць розташування пожежно-рятувальних підроз-
ділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, 
у тому числі у складі центрів безпеки (земельні ділянки або існуючі 
будівлі), з урахуванням проведеної роботи щодо визначення пер-
спективної мережі пожежно-рятувальних підрозділів 

ГУ ДСНС України в області, 
Гуменецька, Китайгородська, 

Чемеровецька селищні, 
Сахновецька, Улашанівська, 
Михайлюцька сільські ради

05 листопада 
2021 року 

 

ГУ ДСНС України в області, 
Волочиська, Городоцька, 

Деражнянська міські, 
Антонінська, Війтовецька, 

Теофіпольська селищні, 
Солобковецька, Гвардійська 

сільські ради 

20 грудня  
2021 року 
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5 Вжиття заходів щодо прийняття рішень місцевих рад з утворення 

пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та 
добровільної пожежної охорони, у тому числі у складі центрів 
безпеки 

ГУ ДСНС України в області 
Гуменецька, Китайгородська 

сільські, Чемеровецька 
селищна ради 

20 грудня  
2021 року 

 

Улашанівська сільська рада 20 жовтня  
2021 року

 

Михайлюцька сільська рада 20 жовтня  
2021 року

 

Сатанівська селищна рада 20 грудня  
2021 року

 

Волочиська міська, 
Антонінська селищна, 

Гвардійська сільська ради 

25 березня  
2022 року 

 

Деражнянська, Городоцька 
міські, Війтовецька, 

Теофіпольська селищні, 
Солобковецька сільська ради 

25 березня  
2023 року 

 

6 Підготовка звернень органів місцевого самоврядування до Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій щодо погодження 
утворення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення міс-
цевої та добровільної пожежної охорони, у тому числі у складі 
центрів безпеки, та направлення на погодження Положення про 
відповідний підрозділ 

ГУ ДСНС України в області 
Гуменецька, Китайгородська 

сільські, Чемеровецька 
селищна ради, ГУ ДСНС 

України в області 

20 грудня  
2021 року 

 

Улашанівська сільська рада  20 грудня  
2021 року

 

Михайлюцька сільська рада 15 червня  
2022 року

 

Розсошанська сільська рада 20 грудня  
2021 року

 

Сатанівська селищна рада 25 березня  
2022 року
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  Антонінська селищна, 

Волочиська міська, 
Гвардійська сільська ради 

25 грудня  
2022 року 

 

Деражнянська, Городоцька 
міські, Війтовецька, 

Теофіпольська селищні, 
Солобковецька сільська ради 

25 грудня  
2023 року 

 

7 Затвердження штатного розпису пожежно-рятувальних підроз-
ділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, 
у тому числі у складі центрів безпеки 

ГУ ДСНС України в області 
Сахновецька сільська рада 

05 листопада 
2021 року 

 

Розсошанська сільська рада 15 грудня  
2021 року

 

Чемеровецька селищна, 
Гуменецька, Китайгородська 

сільські ради  

20 грудня  
2021 року 

 

Улашанівська сільська рада 20 грудня  
2021 року

 

Сатанівська селищна рада 25 березня  
2022 року

 

Михайлюцька сільська рада 15 червня  
2022 року

 

Волочиська міська, Антонінська 
селищна, Гвардійська сільська 

ради 

25 грудня  
2022 року 

 

Деражнянська, Городоцька міські, 
Війтовецька, Теофіпольська 

селищні, Солобковецька сільська 
ради 

25 грудня  
2023 року 
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8 Затвердження кошторису на створення та утримання пожежно-

рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної 
пожежної охорони, у тому числі у складі центрів безпеки, зокрема: 

будівництва пожежного депо (проведення реконструкції, капіталь-
ного або поточного ремонтів існуючих будівель або приміщень); 

підбір та підготовка персоналу, а також проходження ними 
навчання та медичного огляду; 

закупівля пожежно-рятувальної техніки, оснащення та інших 
матеріальних засобів 

ГУ ДСНС України в області 
Сахновецька сільська рада  

05 листопада 
2021 року 

 

Розсошанська сільська рада 15 листопада  
2021 року

 

Гуменецька, Китайгородська 
сільські, Чемеровецька 

селищна ради 

20 грудня  
2021 року 

 

Улашанівська сільська рада 20 грудня  
2021 року

 

Волочиська міська рада, 
Антонінська селищна, 

Гвардійська сільська ради 

15 квітня  
2022 року 

 

Михайлюцька сільська рада 15 червня  
2022 року

 

Сатанівська селищна рада, ГУ 
ДСНС України в області 

25 листопада 
2022 року 

 

Волочиська, Деражнянська, 
Городоцька міські, 

Війтовецька, Теофіпольська 
селищні, Солобковецька 

сільська ради 

15 квітня  
2023 року 

 

9 Розгляд на засіданнях колегій районних державних адміністрацій 
питання утворення та функціонування місцевих та добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів та Центрів безпеки громадян 

ГУ ДСНС України в області, 
районні державні 

адміністрації 

До 15 листопада
2021 року 

 

10 Проведення навчальної евакуації учнів закладів загальної серед-
ньої освіти з елементами пожежогасіння із залученням місцевих і 
добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (з урахуванням по-
годних умов та протиепідемічної ситуації) 

ГУ ДСНС України в області, 
Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності 
Хмельницької області 

Протягом  
2021/2022 років 
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11 Надання методичної допомоги органам місцевого самовряду-

вання щодо підготовки якісних інвестиційних програм і проєктів з 
метою залучення коштів із державного фонду регіонального роз-
витку для розбудови пожежно-рятувальних підрозділів з метою за-
безпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, у тому 
числі у складі центрів безпеки громадян 

ГУ ДСНС України в області, 
Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності 
Хмельницької області 

IV квартал  
2021 року- 

І квартал  
2022 року 

 

12 Сприяння органам місцевого самоврядування щодо залучення 
міжнародних партнерів для розвитку пожежно-рятувальних підроз-
ділів з метою забезпечення місцевої та добровільної пожежної 
охорони, у тому числі у складі центрів безпеки громадян, у рамках 
співробітництва громад міст-побратимів 

ГУ ДСНС України в області Постійно  

13 Надання методичної допомоги органам місцевого самовряду-
вання щодо утворення пожежно-рятувальних підрозділів для 
забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, в тому 
числі у складі центрів безпеки громадян, в територіальних громадах 

ГУ ДСНС України в області Постійно  

14 Залучення до проведення командно-штабних навчань, спеціаль-
них навчань (тренувань), добровільних пожежних підрозділів (доб-
ровільних пожежних дружин, команд) 

ГУ ДСНС України в області, 
районні державні 

адміністрації 

За окремими 
планами 

 

15 Висвітлення в засобах масової інформації та соціальних мережах 
інформації щодо проведення заходів із популяризації пожежного 
руху, функціонування місцевих та добровільних пожежно-ряту-
вальних підрозділів, центрів безпеки громадян та інших заходів 

Міські, селищні, сільські 
ради, ГУ ДСНС України в 

області 

Постійно  

16 Організація заходів з популяризації пожежно-рятувальної діяль-
ності серед дітей і молоді шляхом проведення екскурсій у пожежно-
рятувальні підрозділи (пожежні частини), у тому числі місцевих та 
добровільних пожежно-рятувальних підрозділів 

Міські, селищні, сільські 
ради, ГУ ДСНС України в 

області 

Постійно  

17 Розповсюдження та транслювання тематичних теле- та радіо-
передач, соціальної реклами з популяризації руху добровольців-
вогнеборців 

Міські, селищні, сільські 
ради, ГУ ДСНС України в 

області 

Постійно  
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18 Проведення роз'яснювальної роботи серед населення при від-

працюванні населених пунктів, навчанні населення та персоналу 
шляхом розповсюдження буклетів, пам’яток, рекомендацій тощо з 
питань потреби у створенні та досвіду створення і функціонування 
місцевих і добровільних пожежно-рятувальних підрозділів та 
центрів безпеки громадян 

Міські, селищні, сільські 
ради, ГУ ДСНС України в 

області 

Постійно  

19 Організація роботи щодо направлення для проходження функ-
ціонального навчання посадових осіб органів місцевого самовря-
дування для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охо-
рони, у тому числі у складі центрів безпеки громадян, на базі 
закладів освіти ДСНС 

Міські, селищні, сільські 
ради, ГУ ДСНС України в 

області 

У разі створення 
відповідних 
підрозділів 

 

20 Уведення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення 
місцевої та добровільної пожежної охорони, у тому числі у складі 
центрів безпеки громадян, в оперативний розрахунок, включення їх 
до Плану залучення сил і засобів відповідного регіону 

ГУ ДСНС України в області Протягом місяця  
після створення 

підрозділу 

 

 
 
  Заступник керівника  
  апарату адміністрації          Зоряна ДАВИДЧУК 


