Пояснювальна записка
щодо щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки.
назва міської цільової програми

2019, 1 півріччя
1. Оцінка ефективності виконання
Розділ 1. Техногенна безпека.
З метою виконання завдань і заходів, зазначених у Міській цільової програмі, у звітному періоді
Управлінням з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київськрої
міської державної адміністрації) укладено договори на придбання паливно-мастильних матеріалів для
поповнення матеріального резерву міста Києва на загальну суму 956,9 тис. грн. Станом на 01.07.2019 р.,
придбано паливно-мастильних матеріалів у кількості 4000 л на загальну суму 105,8 тис. грн. Поставка
залишку матеріалів запланована на липень 2019 року. На ІІІ квартал 2019 року також заплановано
здійснення процедур закупівель на поповнення номенклатури матеріального резерву міста Києва
відповідно до Розпорядження ВО КМР (КМДА) 1192 від 29.11.2016
Розділ 2. Пожежна безпека.
Відповідно до Міської цільової програми на 2017-2019 роки, у звітному періоді Головному
управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві затверджено бюджетні
асигнування по КПКВ 3019800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" на суму 50000,00 тис. грн. Станом
на 01.07.2019 р. здійснено процедуру відкритих торгів на закупівлю пожежних автомобілів для
піднімання на значну висоту (пожежні телескопічні підіймачі зі сполученою драбиною з висотою
підйому 30-35 метрів) у кількості 3 одиниць. За результатами процедури укладено договір на придбання
3 (трьох) одиниць техніки на загальну суму 49419,6 тис. грн.
Кількість ліквідованих у звітному періоді пожеж складає 3,177 тис. од. Середня вартість виїзду на
пожежу 1 підрозділу оперативно- рятувальної служби цивільного захисту складає 36.5 тис. грн.
Середній час ліквідації пожежі складає 0,30 год, ліквідації надзвичайної ситуації - 4,0 год.
Розділ 3. Розвиток сил цивільного захисту.
Основними показниками ефективності виконання Міської цільової програми є:
- стала робота оперативних підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба
порятунку» по цілодобовому наданню невідкладної допомоги мешканцям м. Києва, які потрапили в
надзвичайні ситуації побутового, техногенного та природного характеру (1543 виїзди на надзвичайні
ситуації);
- зменшення випадків тяжкого травматизму та загибелі людей що потрапили в надзвичайну ситуацію
(врятовано життя 58 громадян);
- збереження державного та особистого майна громадян як результат проведення аварійно-рятувальних
та аварійно-попереджувальних робіт (в т.ч. знезараження отруйних речовин – 583 виїзди,);
- підготовка дітей та підлітків до дій в надзвичайних ситуаціях, пропаганда здорового образу життя
шляхом проведення навчань;
- зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних проявів шляхом проведення
навчань з питань цивільного захисту населення Солом’янського, Дніпровському, Деснянському,
Печерському, Оболонському районах м. Києва із залученням працівників районних державних
адміністрацій, районних аварійних служб, працівників підприємств та мешканців районів.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання
Для виконання заходів, передбачених у 1 - 3 розділах Міської цільової програми необхідне
своєчасне та повне фінансування.
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