
                                                                                     Додаток
до рішення пленарного засідання

сесії
обласної ради восьмого скликання

2021 №

Зміни  до регіональної Програми
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

та запобігання їх виникненню на 2021–2027 роки

1. Пункти 8,9 Паспорту Програми викласти у такій редакції:

8. Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання програми Обласний бюджет, місцеві бюджети

9. Очікуваний  обсяг фінансування програми, всього 209 751 000 грн.

1)
2)

у тому числі за рахунок коштів:
обласного бюджету;
районного, міського, селищного (сільського) бюджету

171 251 000 грн.
38 500 000 грн

2. У розділі Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її
виконання:

1) після абзацу «модернізація та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого
оповіщення, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;»
додати абзац «побудова місцевих систем оповіщення органів місцевого самоврядування (територіальних громад) та районних
державних адміністрацій;».

2) викласти останній абзац у такій редакції:
«Бюджет програми на 2021–2027 роки становить 209751000 грн. (див.таблицю 2).».
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3. В таблиці 1 розділу Напрями діяльності та заходи регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки

1)  колонку 5 «Виконавці»  пунктів 3.1, 5.1 доповнити словами «Департамент з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації,»;

2) колонку 3  «Перелік заходів програми» пункту 2.1 після слів «хімічного контролю» доповнити словами «на випадок
загрози застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти України»;

3) напрями 1, 4, 7 викласти у такій  редакції:

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн.№

з/п
Назва напряму

діяльності
Перелік заходів

програми

Строк
вико-
нання
заходу

Виконавці
Джерела
фінансу-

вання 2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

2027
рік

Напрям 1.

1.1

Реконструкція
територіальної
системи
централізовано-
го оповіщення

2021–
2023
роки

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

обласний
бюджет

150,0 200,0 400,0

1.2

Удосконалення
територіальної
системи
централізованог
о оповіщення
населення про
загрозу або
виникнення
надзвичайних
ситуацій

Забезпечення
своєчасного
повного та
якісного
експлуатаційно-
технічного
обслуговування
апаратури та
інших технічних
засобів
оповіщення і
зв’язку

2021–
2027
роки

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

обласний
бюджет

2150,2 2140,2 2140,2 2140,2 2140,2 10,0 10,0
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обласний
бюджет

2500,0 12000,0 12000,012000,0

1.3

Побудова
місцевих систем
оповіщення
органів місцевого
самоврядування
(територіальних
громад) та
районних
державних
адміністрацій  на
умовах
співфінансування

2021–
2024
роки

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації,
районні державні
адміністрації, органи
місцевого
самоврядування
(територіальні
громади)

місцеві
бюджети

2500,0 12000,0 12000,012000,0

РАЗОМ 7300,2 26340,2 26540,2 26140,22140,2 10,0 10,0
Напрям 4.

4.1

Удосконалення
системи
запобігання та
реагування на
надзвичайні
ситуації

Доукомплекту-
вання та
забезпечення
функціонування
об’єктів
цивільного
захисту
облдержадмі-
ністрації,  а
саме:

2021–
2027
роки

обласний
бюджет
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проведення
технічного
обслуговування
та ремонту
обладнання,
транспортних
засобів,
поточний
ремонт
приміщень
тощо, а також
оплата
інформаційних
послуг,  послуг з
експлуатації
програмних
комплексів,
інших послуг

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0    300,0

проведення
державної
реєстрації майна
та земельних
ділянок,
виготовлення
проєктно-
технічної
документації,
отримання
дозволів,
послуги з
інженерного
проєктування
тощо

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
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здійснення
заходів з
енергозбережен-
ня,  у тому числі
коригування
проекту.
Утримання
приміщень та
споруд у
належному
стані.

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

500,0  500,0

придбання
матеріалів,
обладнання,
предметів
довгострокового
користування,
інвентарю та
інструментів для
господарських
потреб

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

придбання
транспортних
засобів

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

600,0
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4.2

Моніторинг
обстановки в
районах
можливого
виникнення або
виникнення
надзвичайних
ситуацій та
небезпечних
подій.
Придбання
паливно-
мастильних
матеріалів,
транспортних
послуг, оренда
транспортних
засобів,
утримання
автотранспорту

2021–
2027
роки

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

обласний
бюджет

260,0 263,0 266,0 270,0 275,0 280,0 280,0

4.3

Модернізація
телекомунікацій
ної мережі
Головного
управління
ДСНС України у
Полтавській
області та
підпорядкованих
підрозділів, у
тому числі
коригування
проекту

2021–
2022
роки

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації,
Головне управління
ДСНС України у
Полтавській області

обласний
бюджет

12780,0 20000,0

РАЗОМ 13790,0 22113,0 1516,0 1020,0 1025,0 1030,0 1030,0
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Напрям 7.
Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з право-
охоронними органами
Полтавської облдерж-
адміністрації, у т.ч.:

400,0 412,0 500,0 220,0 235,0 140,0 215,0

ДП «Гадяцьке лісове
господарство»

112,0 140,0

ДП «Диканське
досвідне
лісомисливське
господарство»

300,0

ДП «Кременчуцьке
лісове господарство»

500,0

ДП «Лубенське лісове
господарство»

235,0

ДП «Миргородське
лісове господарство»

220,0 140,0

ДП «Пирятинське
лісове господарство»

75,0

7.1

Забезпечення
державних
підприємств
лісового
господарства
засобами
пожежогасіння,
раннього
виявлення
пожеж та
зв’язку,
будівництво
(реконструкція)
пожежних
водойм

2021–
2027
роки

ДП «Полтавське
лісове господарство»

обласний
бюджет

400,0

7.2

Удосконалення
захисту
населення і
територій від
пожеж в
природних
екосистемах

Забезпечення
державних
підприємств
лісового
господарства
спеціальною
пожежною
технікою

2021
рік

Департамент з питань
оборонної роботи,
цивільного захисту та
взаємодії з
правоохоронними
органами Полтавської
облдержадміністрації

обласний
бюджет

63000,0

РАЗОМ 63400,0 412,0 500,0 220,0 235,0 140,0 215,0
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4. Таблицю 2 викласти у такій редакції:

Бюджет
регіональної Програми  захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню
на 2021 – 2027 роки

тис. грн.

Строк програми по роках
Частка у % від

загального
обсягу

фінансування

Очікувані джерела
фінансування

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік
Обсяг коштів,
усього,
у тому числі:
державний бюджет - - - - - - - -
обласний бюджет 84531,0 38984,9 18538,4 17347,2 5473,7 3154,5 3221,3 77,5
місцеві бюджети 2500,0 12000,0 12000,0 12000,0 - - - 22,5

Інші джерела - - - - - - - -

Директор Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної адміністрації С. ВЕНГЕР


