Звіт по виконанню у 2016 році регіональної Програми запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та захисту населення і територій
у разі їх виникнення на 2013-2016 роки
Відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних
коштів є Управління з питань цивільного захисту Полтавської
облдержадміністрації.
На 2016 рік регіональною Програмою передбачено фінансування заходів
програми з обласного бюджету у розмірі 7.733,35 тис. грн.
Фактично у 2016 році з обласного бюджету виділено асигнувань на суму
4.350,0 тис. грн. з яких використано 4.222,8 тис. грн.
Відповідно до регіональної Програми бюджетні асигнування були
виділені на наступні заплановані заходи:
1. Удосконалення регіональної системи оповіщення населення про загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій, а саме: на забезпечення своєчасного
повного та якісного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та
інших технічних засобів оповіщення і зв’язку, виділено – 750,0 тис. грн., які
використано у повному обсязі.
2. Впровадження комплексу захисних заходів в будівлі Управління з питань
цивільного захисту ОДА, виділено – 200,0 тис. грн., з яких використано 171,4
тис. грн. Економія коштів в сумі 28,6 тис. грн. виникла внаслідок конкурсного
відбору постачально-підрядної організації по поставці та монтажу обладнання.
3. Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для
господарської діяльності – 20,0 тис. грн., які використано у повному обсязі.
4. Удосконалення захисту населення від впливу надзвичайних ситуацій –
придбання
аварійно-рятувальної
машини
спеціального
призначення
(спеціальної піротехнічної машини) та цифрового телефонного апарату.
Виконавець програми ГУ ДСНС у Полтавській області. На вказані цілі
передбачено виділення асигнувань у розмірі 2100,0 тис. грн., з яких
використано 2099,2 тис. грн. Економія коштів в сумі 0,8 тис. грн. виникла за
результатами проведених конкурсних торгів.
5. Створення матеріального резерву для запобігання надзвичайних ситуацій
та ліквідації їх наслідків, виділено – 1.029,0 тис. грн., з яких використано 1006,2
тис. грн. Невикористання коштів в сумі 22,8 тис. грн. виникло внаслідок
тривалої процедури закупівель в системі ProZorro по аукціону UA-2016-11-10001456-а, та внаслідок того, що аукціон UA-2016-11-28-001143-с не відбувся.
6. Забезпечення охоронною сигналізацією будівлі Управління з питань ЦЗ
ОДА, передбачено – 12,0 тис. грн., з яких фактично використано 8,7 тис. грн.
Економія коштів в сумі 3,3 тис. грн. виникла внаслідок зменшення вартості
виконаних робіт.

7. Моніторинг обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної
ситуації, передбачено – 114,0 тис. грн., з яких використано 41,3 тис. грн. На
вказані цілі не використано фінансування у розмірі 72,7 тис. грн. Економія
виникла внаслідок використання власного автомобіля на моніторинг
обстановки в районах можливого виникнення надзвичайних ситуацій без
залучення орендованого транспорту.
8. Виготовлення друкованої продукції для навчання населення діям при НС.
Виконавець програми ГУ ДСНС у Полтавській області та НМЦ та БЖД
Полтавської області. На вказані цілі передбачено виділення асигнувань у
розмірі – 125,0 тис. грн., які використано у повному обсязі на виготовлення
постерів, сітілайтів, листівок та плакатів.

