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Звіт про виконання у 2017 році 
 

 регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017-2020 роки 

 

Мета програми є вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного впливу на території 

області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління, сил та засобів 

до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому 

населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля. 

Відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних коштів є 

Управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації. 

На 2017 рік регіональною Програмою передбачено фінансування заходів 

програми з обласного бюджету у розмірі 8.433,4 тис. грн. 

Фактично у 2017 році з обласного бюджету виділено асигнувань на суму 

3.725,0 тис. грн., з яких використано 3.606,4 тис. грн. 

Відповідно до регіональної Програми бюджетні асигнування були виділені на 

наступні заплановані заходи:  

1. Забезпечення своєчасного повного та якісного експлуатаційно-технічного 

обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку, 

виділено – 650,0 тис. грн., які використано у повному обсязі; 

2. Розроблення проектно-кошторисної документації та реконструкція 

територіальної системи централізованого оповіщення, виділено  – 415,0 тис. 

грн.,  з яких використано 401,0 тис. грн. Не використано кошти у розмірі 14,0 

тис. грн. внаслідок довготривалої процедури проведення експертизи проекту. 

3. Забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту 

облдержадміністрації, виділено  – 969,0 тис. грн., з яких використано 866,9 тис. 

грн. Не використання коштів в сумі 102,1 тис. грн. пов’язана із зменшенням 

вартості робіт з капітального ремонту даху будівлі. 

4. Створення матеріального резерву для запобігання надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків, виділено – 1.000,0 тис. грн., з яких використано 999,5 

тис. грн. Невикористання коштів в сумі 0,5 тис. грн. виникло внаслідок 

конкурентного відбору цін під час проведення закупівель. 

5. Забезпечення охоронною сигналізацією будівлі управління  передбачено – 11,0 

тис. грн., з яких фактично використано 10,4 тис. грн. Економія коштів в сумі 

0,6 тис. грн. виникла через зменшення вартості виконаних робіт. 

6. Моніторинг обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної 

ситуації, передбачено – 40,0 тис. грн., з яких використано 38,6 тис. грн. На 

вказані цілі не використано фінансування у розмірі 1,4 тис. грн. Економія 

коштів виникла внаслідок використання власного автомобіля на моніторинг 

обстановки в районах можливого виникнення надзвичайних ситуацій без 

залучення орендованого транспорту. 
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7. Виготовлення друкованої продукції для навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях. На вказані цілі передбачено виділення асигнувань у 

розмірі – 40,0 тис. грн. 

8. Удосконалення захисту населення від впливу надзвичайних ситуацій  – 

часткова оплата спеціального аварійно-рятувального човна в комплекті з 

навісним додатковим обладнанням. Виконавець програми - ГУ ДСНС у 

Полтавській області. На вказані цілі передбачено виділення асигнувань у 

розмірі 600,0 тис. грн., які використано у повному обсязі. 

 

 

 


