




ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  

про виконання регіональної  

Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню на 2017-2020 роки за 2020 рік  

 

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 Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації. 

На 2020 рік регіональною програмою передбачено фінансування заходів 

програми з обласного бюджету у розмірі 10.674,5 тис. грн. 

Фактично у 2020 році з обласного бюджету виділено асигнувань на суму 

3.777,6 тис. грн. з яких станом на 31.12.2020 використано 2.371,7 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 – 1600,0 тис. грн., які  використано у 

повному обсязі. 

2. Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих 

служб цивільного захисту  засобами індивідуального захисту, приладами 

радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю в 

умовах воєнного стану передбачено 140,4 тис. грн., які  використано у 

повному обсязі. 

3. На проведення ремонту обладнання передбачено 24,0 тис. грн. які  

використано у повному обсязі на ремонт обладнання та транспортних 

засобів. 

4. Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для 

господарських потреб передбачено 19,2 тис. грн., які  використано у 

повному обсязі на придбання : металорукава для дизельгенератора, тачки 

будівельної, килимків для автотранспорту, ролетів, веб-камери та 

канцелярських товарів. 

5. Створення матеріального резерву для запобігання надзвичайних ситуацій 

та ліквідації її  наслідків, виділено – 884,2 тис. грн., які  використано у 

повному обсязі на придбання : костюмів протиепідемічних, окулярів 

захисних, масок фільтрувальних, респіраторів, дезінфікуючих та 

антисептичних засобів, мотооприскувачів, засобів індивідуальної гігієни, 

одноразового посуду, мегафонів-гучномовців, рукавичок латексних, 

палично-мастильних матеріалів; 



6. Забезпечення охоронною сигналізацією будівлі управління  передбачено 

– 24,9 тис. грн., які використано у повному обсязі на спостереження 

охоронної та пожежної сигналізації; 

7. Моніторинг обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної 

ситуації, передбачено – 108,2 тис. грн., які  використано у повному обсязі 

на придбання паливно-мастильних матеріалів; 

8. Виготовлення друкованої продукції для навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях. На вказані цілі передбачено виділення 

асигнувань у розмірі  100,0 тис. грн., які  використано у розмірі – 99,8 

тис. грн. на виготовлення настінних та настільних календарів та брошури 

«Знай. Вмій. Врятуй. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях»; 

9. Повірка засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, 

здача радіоактивних відходів до спеціалізованих підприємств 

передбачено 121,5 тис. грн. які  використано у розмірі 121,4 тис. грн. на 

повірку засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання. 

10.  Проведення командно-штабних навчань передбачено 22,6 тис. грн., які  

використано у розмірі 22,5 тис. грн. на придбання шин, паливно-

мастильних рідин, електроперфоратор.  

11.  Удосконалення захисту населення від впливу надзвичайних ситуацій  – 

часткова оплата на капітальне будівництво адміністративної будівлі 

пожежного депо м. Кобеляки та оплата паливно-мастильних матеріалів 

для виконання робіт з очищення авіаційного полігону «Яреськи» від 

вибухонебезпечних предметів, будівництво та забезпечення 

функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним 

телефонним номером 112, а саме виготовлення проектно-кошторисної 

документації. Виконавець програми ГУ ДСНС у Полтавській області та  1 

Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Полтавській 

області. На вказані цілі передбачено виділення асигнувань у розмірі 640,0 

тис. грн., які використано у розмірі 621,3 тис. грн. 

12.  Поліпшення навчально-матеріальної бази навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області 

передбачено 92,6 тис. грн., які використано в повному обсязі. 

 


