
 
УКРАЇНА 

Харківська область 
Борівська селищна рада 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

VI сесії VIII скликання 
 

     від 18 лютого 2021 року №5                                                                                                                             
 

 «Про затвердження Програми забезпечення 
пожежної та техногенної безпеки КНП 
«Борівська центральна лікарня  Борівської 
селищної ради»  на 2021-2024 роки» 
 
                   Розглянувши подання головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Борівська центральна лікарня Борівської 

селищної ради» Коліхової Ярослави Миколаївни, керуючись п. 22 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення 

пожежної  та техногенної безпеки в структурних підрозділах КНП «Борівська 

центральна лікарня Борівської селищної ради»,  Борівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
          1. Затвердити «Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

КНП «Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради»  на 2021-2024 

роки  (далі – Програма), що додається.  

2. Виконавчим органам Борівської селищної ради: 

2.1. Забезпечити організацію виконання Програми та щорічно 

інформувати Борівську селищну раду про хід її виконання. 

2.2. Передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи із загального 

обсягу видатків, виділених на відповідний  рік на відповідну галузь.  

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Борівської селищної ради з питань діяльності виконавчих органів Олену 

ШЕВЕЛЄВУ та постійну  комісію з соціальних та гуманітарних питань, питань 

освіти, культури, медицини та молодіжної політики (Марина СТЕПАНЕНКО). 

 
Борівський селищний голова:                            Олександр ТЕРТИШНИЙ 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 
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ПРОГРАМА 
забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки КНП «Борівська 
центральна лікарня Борівської 

селищної ради» 
 на 2021-2024 роки  

 
 
 
 
 
 
 

смт. Борова, 
Борівський район, 

Харківська область 
2021 рік 



 
 

1. ПАСПОРТ 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Борівська селищна рада 

2 Нормативно-правові акти, що стали 

підставою для розроблення Програми 

Конституція України, Закон 

України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон 

України «Основи 

законодавства України про 

охорону здоров’я» 

3 Розробник Програми Борівська селищна рада 

4 Співрозробники Програми Структурні підрозділи 

Борівської селищної ради, 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Борівська 

центральна лікарня Борівської 

селищної ради» 

5 Відповідальний виконавець Програми Виконавчі органи Борівської 

селищної ради, Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Борівська центральна лікарня 

Борівської селищної ради» 

6 Учасники Програми Комунальне некомерційне 

підприємство «Борівська 

центральна лікарня Борівської 

селищної ради» 

7 Термін реалізації Програми 2021-2024 роки 

8 Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Фінансування програми 

здійснюється відповідно до 

чинного законодавства за 

рахунок коштів селищного 

бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством 

 

 

 

 



2. Загальні положення 
  

На сьогодні невиконання вимог Кодексу цивільного захисту, «Правил 

пожежної безпеки в Україні» та інших нормативних актів пожежної та 

техногенної безпеки в КНП «Борівська центральна лікарня Борівської селищної 

ради» може призвести до жахливих наслідків у випадку виникнення пожежі. 

Приміщення поліклінічного відділення КНП «Борівська центральна 

лікарня Борівської селищної ради» обладнане установкою автоматичної 

сигналізації, яка вже довгий час не працює та не обслуговується фірмами, які 

надають послуги з обслуговування пожежної сигналізації. Відсутність 

пожежної сигналізації в приміщенні з одночасним перебуванням великої 

кількості осіб на поверху може призвести до виникнення жертв внаслідок 

пожежі. 

Приміщення інфекційного відділення, терапевтичного відділення, 

харчоблоку, приміщення швидкої допомоги, гаражні приміщення КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради» мають дерев’яні 

конструкції горищ, тому повинні оброблятись вогнезахисним розчином задля 

уникнення розповсюдження пожежі будівлею. 

Приміщення інфекційного відділення, терапевтичного відділення, 

харчоблоку, приміщення швидкої допомоги, гаражні приміщення КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради» не обладнані 

установкою блискавкозахисту, що може спричинити влучання блискавки в дані 

будівлі.  

Недоукомплектованість пожежного щита, вогнегасників та невчасне їх 

технічне обслуговування зменшує шанс загасити локальну пожежу, що може 

призвести до значних матеріальних збитків та навіть жертв. 

 

3.Мета Програми 
 

         Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення 

заходів пожежної та техногенної безпеки та умов для реалізації державної 

політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, зокрема: 

         - забезпечення захисту життя та здоров’я пацієнтів ,персоналу КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради»; 

         - забезпечення належного протипожежного режиму та недопущення 

пожеж у структурних підрозділах  КНП «Борівська центральна лікарня 

Борівської селищної ради» ; 

          - приведення систем протипожежного захисту структурних підрозділів  

КНП «Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради» у 

відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм і правил. 

       

 
4. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями програми є: 



- оснащення поліклінічного відділення КНП «Борівська центральна 

лікарня Борівської селищної ради» установкою автоматичної 

пожежної сигналізації; 

- оснащення приміщень «КНП Борівська центральна лікарня Борівської 

селищної ради» установкою блискавкозахисту; 

- доукомплектація протипожежним інвентарем структурних підрозділів 

«КНП Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради»; 

- планове проведення вимірювання опору розтікання на основних 

заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, опору ізоляції, 

перевірки повного опору петлі фаза – нуль, випробовування установки 

блискавкозахисту; 

- своєчасне проведення обробки дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень будівель «КНП Борівська центральна лікарня Борівської 

селищної ради»; 

- своєчасне проведення технічного обслуговування протипожежного 

інвентаря; 

 

5. Шляхи та засоби розв’язання проблеми 
 

Програмою передбачено такі шляхи розв’язання проблем поліпшення 

пожежної безпеки: 

- заключення договору на виготовлення технічної документації для 

улаштування установки автоматичної пожежної сигналізації; 

- заключення договору на улаштування установки пожежної 

сигналізації; 

- заключення договору на подальше обслуговування установки 

пожежної сигналізації; 

- заключення договору на виготовлення технічної документації для 

улаштування установки блискавкозахисту по будівлям КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради»; 

- заключення договору на улаштування установки блискавкозахисту по 

будівлям КНП «Борівська центральна лікарня Борівської селищної 

ради»; 

- заключення договору на подальше випробування установки 

блискавкозахисту по будівлям КНП «Борівська центральна лікарня 

Борівської селищної ради»; 

- заключення договору на проведення обробки вогнезахисним розчином  

дерев’яних конструкцій горищних приміщень КНП «Борівська 

центральна лікарня Борівської селищної ради»; 

- закупівлю пожежного інвентарю (вогнегасники, доукомплектація 

протипожежного щита, тощо); 

- заключення договору на проведення щорічного технічного 

обслуговування вогнегасників; 

  

  



  

6. Фінансове забезпечення виконання Програми 
 

 Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів 

селищного бюджету, коштів бюджетів інших рівнів, а також за рахунок коштів 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. В процесі формування 

бюджету на відповідний рік обсяг фінансування Програми може корегуватись. 

Обсяг бюджетних коштів буде визначатись кожен рік, виходячи з поставлених 

завдань та фінансових можливостей. 

Головний розпорядник коштів - Борівська селищна рада, отримувачем коштів 

та замовником є КНП «Борівська центральна лікарня Борівської селищної 

ради»  

 

7. Очікувані результати виконання Програми 
У результаті реалізації заходів планується досягти практичного 

покращення протипожежного забезпечення структурних підрозділів КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради». 

 Виконання Програми дасть змогу дотриматись: 

- виконання заходів з пожежної та техногенної безпеки відповідно до вимог 

Кодексу цивільного захисту, «Правил пожежної безпеки в Україні» та інших 

нормативних актів  в КНП «Борівська центральна лікарня Борівської 

селищної ради»; 

- зменшення вірогідності виникнення пожеж в структурних підрозділах КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради»; 

- своєчасного інформування служб ДСНС на випадок виникнення пожежі; 

- уникнення жертв у наслідку виникнення пожежі; 

- зменшення збитків у наслідок настання пожежі; 

- зменшення швидкості розповсюдження пожежі. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Заходи  і завдання до Програми  забезпечення пожежної та техногенної безпеки  

КНП «Борівська центральна лікарня Борівської селищної ради» на 2021-2024 роки 
№ 

з\

п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн Очікуваний 

результат Загальн

ий обсяг 

За роками виконання 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5      11 

1 Заключення договору на виготовлення 

технічної документації для улаштування 

установки автоматичної пожежної сигналізації 

лютий-

квітень 

2021 р. 

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

джерела 

фінансування 

160,0 160,0    Наявність технічної 

документації надасть 

можливість в подальшому 

улаштувати установку 

автоматичної пожежної 

сигналізації 

2 Заключення договору на виготовлення 

технічної документації для улаштування 

установки блискавкозахисту по будівлям КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської 

селищної ради» 

Лютий – 

березень 

2021 р. 

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

джерела 

фінансування 

120,0 120,0    Наявність технічної 

документації надасть 

можливість в подальшому 

улаштувати установку 

блискавко захисту на 

приміщеннях терапевтичного 

та інфекційного відділень 

3 Закупівля пожежного інвентарю Липень-

вересень  

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

джерела 

фінансування 

25,0   25,0  Покращення пожежної 

безпеки в структурних 

підрозділах  КНП «Борівська 

центральна лікарня Борівської 

селищної ради» 

4 Заключення договору на проведення 

щорічного технічного обслуговування 

вогнегасників 

Протягом 

року 

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

джерела 

фінансування 

56,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Покращення пожежної 

безпеки в структурних 

підрозділах  КНП «Борівська 

центральна лікарня Борівської 

селищної ради» 

5 Заключення договору на планове проведення 

вимірювання опору розтікання на основних 

заземлювачах і заземленнях магістралей і 

устаткування, опору ізоляції, перевірки 

повного опору петлі фаза – нуль, 

випробовування установки блискавкозахисту 

 

Згідно 

плану, 1 

раз на рік 

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

джерела 

фінансування 

44,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Покращення пожежної та 

техногенної безпеки в 

структурних підрозділах  КНП 

«Борівська центральна лікарня 

Борівської селищної ради» 

6 Заключення договору на проведення обробки 

вогнезахисним розчином  дерев’яних 

конструкцій горищних приміщень  КНП 

«Борівська центральна лікарня Борівської 

селищної ради» 

 

Один раз 

на 2 роки 

квітень - 

вересень 

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

джерела 

фінансування 

280,0 140,0  140,0  Зменшення наслідків у 

випадку виникнення пожежі 

7 Заключення договору на улаштування 

установки пожежної сигналізації 

лютий  - 

вересень 

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

1089,0  1089,0   Прискорення реагування 

служб ДСНС у випадку 



 

Секретар Борівської селищної ради                                                                                                                                         Віталій КІЯН 

 

джерела 

фінансування 

виникнення пожежі 

8 Заключення договору на улаштування 

установки блискавкозахисту по будівлям  

«КНП Борівська центральна лікарня 

Борівської селищної ради» 

лютий  - 

вересень 

Керівник 

ЛПЗ  

Бюджет Борівської 

селищної ради, інші 

джерела 

фінансування 

300 300,0    Захист від попадання 

блискавки у будівлі  «КНП 

Борівська центральна лікарня 

Борівської селищної ради» 

Всього: 2074,0 745,0 1114,0 190,0 25,0  


