
 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 
________________2020 року                    м. Шепетівка                                          № _______ 
 
 
Про стан організації  
гасіння пожеж в місті.  
 
 
 Розглянувши інформацію начальника РС ГУДСНС у Хмельницькій області «Про 
стан організації гасіння пожеж в місті», керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
 ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію про стан організації гасіння пожеж в місті взяти до відома згідно додатку 
до рішення.  
2. Інформацію начальника РС ГУДСНС у Хмельницькій області «Про стан організації 
гасіння пожеж в місті» взяти до відома згідно додатку до рішення заслуховувати на 
засіданнях виконавчого комітету Шепетівської міської ради раз у півріччя.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови В. Б. Вихівського. 
 
 
 
 
 
 
             Міський голова                                                                         М. І. Полодюк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради 
від __________ 2020 р. № __ 

 
 

Інформація 
 «Про стан організацію гасіння пожеж на території міста» 

 
Протягом 2019 року 21-ю державною пожежно-рятувальною частиною забезпечено 

реагування на всі тривожні викликах по місту, а саме:  
- ліквідовано 33 пожежі на яких загинуло 2 особи. Із 33 пожеж 28 ліквідовано 

за допомогою підвозу води від найближчих джерел водопостачання. В 4-х випадках 
під’їзді шляхи були заблоковані. Під час гасіння пожеж врятовано 2 особи. 

- ліквідовано наслідки підгоряння їжі на приладах приготування – 3 рази;  
- ліквідовано наслідки короткого замикання електропроводки 5 разів;  
- проведено деблокування потерпілих внаслідок ДТП – 3рази;  
- надано  допомогу населенню та службам взаємодії в критичних ситуаціях – 

11 разів. У 5 випадках при допомозі рятувальників за повідомленнями від населення та 
соціальних служб здійснено доступ до помешкань похилих людей для надання 
невідкладної медичної допомоги;  

- забезпечено відкачування води – 2 рази;  
- забезпечено реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів 

– 7 разів;  
- залучень до раптових тренувань з антитерористичної діяльності – 4 рази;  
- залучалися  за хибними викликами та хибними спрацюваннями систем 

автоматичної пожежної сигналізації – 14 разів. 
Протягом року працівниками Шепетівського районного сектору здійснювалось 

профілактичне відпрацювання приватного сектору із врученням пам’яток з метою 
попередження пожеж, забезпечено пожежну безпеку під час відзначення державних свят. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відповідно до покладених 
завдань забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації 
наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що 
становлять загрозу життю або здоров’ю людей чи призводять до завдання матеріальних 
збитків. Дані завдання неможливо якісно здійснити без співпраці із місцевими органами 
виконавчої влади, зокрема, проблема полягає у незадовільному протипожежному 
водопостачанні міста,  захаращених під’їздах до багатоповерхівок та по вулицях 
приватного сектору, перекритих різними перешкодами вулиць. Все це впливає на роботу 
пов’язану із наданням допомоги мешканцям нашого міста оперативними службами міста. 
Так, у зв’язку із вищевказаними проблемами, аналізуючи попередні роки, час прямування 
до місця пожежі та час ліквідації пожежі збільшився. Збільшився час на пошук справного 
вододжерела.  

З метою доведення проблематичних питань та їх вирішення,нами, неодноразово 
надсилалися інформаційні листи, як на адресу виконавчого комітету так і в зацікавлені 
служби. З року в рік проходить формальна переписка про, нібито,  зрушення проблемних 
питань в кращу сторону. Але, на жаль, по сьогоднішній день, так і не виконано рішення 
протоколу комісії ТЕБ та НС №6 від 20.06.2019 року «Про стан протипожежного 
водопостачання міста Шепетівка» в частині приведення до належного стану 
протипожежного водопостачання. Так і не виділено кошти в сумі 175тис.грн. на 
придбання нових пожежних гідрантів відповідно до Програми «Видатки на запобігання та 
ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2018-2020роки».Стан 
протипожежного водопостачання м.Шепетівка залишається  найгіршим в Хмельницькій 
області. Так з 104 вуличних пожежних гідрантів,  які розташовані на водопровідній 



водомережі міста 21 знаходиться у технічно-несправному стані, що становить 20%, при 
середньо обласному показнику 3%. 

Проїзди вулиць залишаються заблокованими блоками та іншими перешкодами. 
Під’їзди до будівель та окремі ділянки приватного сектору унеможливлюють під’їзд 
габаритної пожежної техніки. Зокрема, хочеться нагадати факт виникнення пожежі 
житлового будинку 30.10.2019 року по вул. Ульяни Громової, 47  де призвело до того, що 
пожежний автомобіль не зміг здійснити під’їзд до місця виникнення пожежі (понад 
100м.), а як наслідок суттєво ускладнило оперативне реагування та  роботу особовому 
складу пожежно-рятувального підрозділу під час ліквідації даної пожежі та могла бути 
загибель власника на пожежі. Такі випадки непоодинокі. Також, аналізуючи факти 
виникнення пожеж у вечірній та нічний проміжок доби, можна зробити висновок, що 
габаритна спеціальна техніка не зможе під’їхати, та провести розгортання, внаслідок 
наповнення прибудинкової території приватними автомобілями. 

Враховуючи вищевикладене вважаю за доцільне звернути велику увагу щодо 
покращення стану вуличного водозабезпечення, розчистки вуличних проїздів та під’їздів, 
щоквартально розглядати дану проблему до повного виконання заходів. 
 
 
 
 
 
Начальник РС ГУДСНС у Хмельницькій області                                          В. Матвійчук 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                      В. Рачук  
 


