ЗВІТ
про виконання у 2019 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 2019 рік регіональною програмою передбачено фінансування
заходів програми з обласного бюджету у розмірі 10.009,0 тис. грн.
Фактично у 2019 році з обласного бюджету виділено асигнувань на
суму 3.388,4 тис. грн. з яких використано 3.156,5 тис. грн., що становить 31,5
%.
Відповідно до регіональної програми бюджетні асигнування були
виділені на наступні заплановані заходи:
1. Забезпечення своєчасного
повного та якісного експлуатаційнотехнічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів
оповіщення і зв’язку, виділено – 1320,0 тис. грн., з яких кошти
використано в повному обсязі.
2. Розроблення проектно-кошторисної документації та реконструкція
територіальної системи централізованого оповіщення, виділено – 14,0
тис. грн., фактично використано – 10,1 тис. грн. не використано кошти
внаслідок здешевлення та уточнення обсягів реконструкції
(пусконалагодження системи оповіщення).
3. Забезпечення приладами радіаційної розвідки і дозиметричного
контролю, уніфікованими приладами хімічної розвідки передбачено
55,2 тис. грн., які використано у повному обсязі.
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування,
виділено – 100,0 тис. грн., фактично використано 99,7 тис. грн. на
придбання персонального комп’ютера на суму 10,7 тис. грн.,
серверного комп’ютера на суму 23,4 тис. грн., 6 шт.
багатофункціонального пристрою на суму 49,3 тис. грн.,
снігоприбиральної машини на суму 16,3 тис. грн.
5. Створення матеріального резерву для запобігання надзвичайних
ситуацій та ліквідації її наслідків, виділено – 1093,8 тис. грн., які
використано у повному обсязі на придбання військових шоломів

балістичних «Каска М-1» в кількості 25 шт. на суму 95,6 тис. грн.,
військових бронежилетів Plastoon 3 клас в кількості 27 шт. на суму
174,0 тис. грн., фільтруючих коробок в кількості 71 шт. на суму 65,3
тис. грн., білизна (футболки комуфляжні) в кількості 240 шт. на суму
33,0 тис. грн., мішки в кількості 2885 шт. на суму 14,4 тис. грн., похідне
ліжко в кількості 143 шт. на суму 104,4 тис. грн., побутовий посуд
(кружка, миска, ложка) в кількості 100 шт. на суму 12,0 тис. грн.,
костюми (спецодяг бавовняний) в кількості 270 шт. на суму 186,3 тис.
грн., ковдри в кількості 210 шт. на суму 71,4 тис. грн., білизна
постільна в кількості 250 комплектів на суму 90,0 тис. грн., подушки в
кількості 210 шт. на суму 47,4 тис. грн.,бензин в кількості 1000 л на
суму 28,8 тис. грн., дизельне паливо в кількості 6250 л на суму 171,2
тис. грн.
6. Забезпечення
охоронною
сигналізацією
будівлі
управління
передбачено – 16,0 тис. грн., які використано у розмірі 11,8 тис. грн. за
фактично надані послуги.
7. Моніторинг обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної
ситуації, передбачено – 100,0 тис. грн., з яких використано 43,3 тис.
грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів. Не використано
кошти на транспортні послуги внаслідок відсутності потреби у
зазначених послугах.
8. Виготовлення друкованої продукції для навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях. На вказані цілі передбачено виділення
асигнувань у розмірі – 100,0 тис. грн., з яких використано 49,9 тис. грн.
внаслідок зміни пріоритетів у виготовленні друкованої продукції.
9. Утримання приміщень та споруд у належному стані передбачено 588,0
тис. грн., які використано на суму фактично виконаних робіт у розмірі
466,2 тис. грн. внаслідок уточнення обсягів ремонтних робіт.
10. Ремонт обладнання передбачено 22,0 тис. грн., з яких використано 6,5
тис. грн. за фактично виконані послуги.
Регіональною програмою забезпечено належне функціонування та
проведення заходів з реконструкції територіальної системи централізованого
оповіщення, частково приладами та засобами індивідуального захисту сил
цивільного
захисту, поповнено регіональний матеріальний резерв,
забезпечено функціонування об’єктів цивільного захисту, частково очищено
територію військового полігону «Яреськи» від вибухонебезпечних предметів,
забезпечено моніторинг обстановки в районах виникнення можливих
надзвичайних ситуацій, підвищено рівень знань населення щодо дій у
надзвичайних ситуаціях.
З початку дії програми зменшено щорічну кількість загиблих внаслідок
надзвичайних ситуацій та небезпечних подій на 44 особи, очищено 138 га
військового полігону «Яреськи» від вибухонебезпечних предметів,

поповнено регіональний матеріальний резерв до 93 % від затвердженої
номенклатури тощо.
Ефективність програми залежить від фінансування в повному обсязі. В
подальшому виконання даної програми забезпечить виконання заходів
цивільного захисту на території області в повному обсязі, а також сприятиме
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

