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ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на виконання заходів

регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021–2027 роки

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в
бюджеті Полтавської області (далі - бюджетні кошти) на виконання заходів
Програми  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2021–2027 роки спрямованих на вирішення
комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій
(небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного
характеру, зниженню рівня їх негативного впливу на територію області,
забезпеченню високого рівня готовності органів управління та сил цивільного
захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події),
захисту населення і територій від надзвичайних ситуації та наданню допомоги
постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини,  суспільства  та
довкілля.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем Програми є Департамент з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної
державної адміністрації (далі – Департамент).  Розпорядниками бюджетних
коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів є бюджетні
установи та інші державні підприємства, які визначені програмою.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання пріоритетних завдань по
запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій, визначених Програмою, в
тому числі на :

реконструкцію територіальної системи централізованого оповіщення;
побудову місцевих систем оповіщення органів місцевого самоврядування
(територіальних громад) та районних державних адміністрацій;
експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних
засобів оповіщення і зв’язку;

придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та
хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю на випадок загрози
застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти
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України в умовах воєнного стану та у разі виникнення надзвичайних
ситуацій в  умовах мирного стану;

утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення паливно-мастильними матеріалами виконання робіт з
очищення  авіаційного полігону «Яреськи» від вибухонебезпечних предметів, а
саме виділення субвенції з обласного бюджету державному бюджету (ГУ
ДСНС України в Полтавській області);

проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання,
транспортних засобів, поточний ремонт приміщень тощо, а також оплата
інформаційних послуг, послуг з експлуатації програмних комплексів, інших
послуг; проведення державної реєстрації майна та земельних ділянок,
виготовлення проєктно-технічної документації, отримання дозволів, послуги з
інженерного проєктування  тощо; здійснення заходів з енергозбереження,
придбання матеріалів, обладнання, предметів довгострокового користування,
інвентарю та інструментів для господарських потреб; придбання транспортних
засобів; повірку засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання,
здачу радіоактивних відходів до спеціалізованих підприємств;

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

модернізацію телекомунікаційної мережі Головного управління ДСНС
України у Полтавській області та підпорядкованих підрозділів, у тому числі
коригування проєкту, а саме виділення субвенції з обласного бюджету
державному бюджету;

поліпшення навчально-матеріальної бази Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, а саме
виділення субвенції з обласного бюджету державному бюджету;

виготовлення  цифрової реклами, соціальної реклами, друкованої продукції
для навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та її розповсюдження на
безоплатній основі;

забезпечення охоронно-пожежною сигналізацією будівлі Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Полтавської облдержадміністрації та приміщень для зберігання
регіонального матеріального резерву за адресою: м.Полтава, вул.Раїси
Кириченко, 14;

проведення командно-штабних навчань територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Полтавської області. Придбання
обладнання, предметів довгострокового користування, інвентарю тощо:
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забезпечення державних підприємств лісового господарства
засобами пожежогасіння, раннього виявлення пожеж та зв’язку, будівництво
(реконструкція) пожежних водойм;

забезпечення державних підприємств лісового господарства спеціальною
пожежною технікою;

інші заходи, передбачені програмою.
4. Департамент здійснює розподіл коштів у розрізі розпорядників

бюджетних коштів нижчого рівня та забезпечує фінансування згідно з
помісячним розписом загального та спеціального фонду обласного бюджету у
межах відповідних фактичних надходжень.

5. Оплата робіт і послуг, здійснюється на підставі платіжних доручень та
підтвердних документів шляхом перерахування Департаментом бюджетних
коштів з реєстраційного рахунка на поточні рахунки виконавців робіт.

6. Побудова місцевих систем оповіщення органів місцевого
самоврядування (територіальних громад) та районних державних адміністрацій
на умовах співфінансування проводиться наступним чином: органи місцевого
самоврядування (територіальні громади) та районні державні адміністрації
укладають договір з Полтавською обласною радою на співфінансування
побудови системи оповіщення у співвідношенні 50% та 50% за погодженням з
головним розпорядником коштів та Департаментом фінансів Полтавської
обласної державної адміністрації. Співфінансування проводиться у межах
асигнувань обласного бюджету, затверджених рішенням обласної ради на
відповідний бюджетний період. Бюджетні кошти спрямуються на оплату
частини вартості побудови місцевої системи оповіщення, або на придбання
обладнання для побудови місцевої системи оповіщення. Органи місцевого
самоврядування (територіальні громади) та районні державні адміністрації
попередньо спрямовують кошти місцевих бюджетів (як співфінансування)  не
менше 50 % від суми вартості побудови системи оповіщення на рахунок
обласного бюджету Полтавської області. Головний розпорядник коштів
реєструє бюджетні зобов’язання в порядку, визначеному відповідним наказом
Міністерства фінансів України, у межах помісячного розпису асигнувань
загального фонду бюджету. Департамент фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації за умови наявності укладеного договору та
перерахованих 50 % коштів, здійснює фінансування та співфінансування на
рахунок головного розпорядника коштів, відкритий у Головному управлінні
Державної казначейської служби України у Полтавській області. Головний
розпорядник коштів здійснює перерахування коштів підрядним організаціям на
підставі актів виконаних робіт, проводить розрахунки за обладнання,
авторський та технічний нагляд. Департамент відповідно до діючого
законодавства України забезпечує передачу побудованої системи оповіщення
або придбаного обладнання до відповідних органів місцевого самоврядування
(територіальних громад) та районних державних адміністрацій.
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7. Удосконалення захисту населення і територій від пожеж в
природних екосистемах. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює
розподіл коштів у розрізі одержувачів бюджетних коштів та забезпечує
фінансування згідно з помісячним розписом загального чи спеціального фонду
обласного бюджету. Одержувачі використовують бюджетні кошти відповідно
до плану
їх використання для здійснення заходів,  передбачених планом робіт
з  виконання  бюджетної   програми. У разі придбання майна головним
розпорядником коштів за рахунок обласного бюджету, останній забезпечує
його передачу відповідно до Акту приймання-передачі матеріальних цінностей,
який підписується головним розпорядником та замовником такого майна.

8. Ведення бухгалтерського обліку, а також відкриття рахунків, реєстрація,
облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з
використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому
законодавством порядку.

9. Відповідальний виконавець бюджетної програми, розпорядники
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
відображають у первинному та бухгалтерському обліку отримані (створені)
оборотні та необоротні активи у порядку, встановленому Державною
казначейською службою.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому
законом порядку.

11. Складання і подання фінансової звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в
установленому законодавством порядку. Розпорядники коштів нижчого рівня
та одержувачі коштів обласного бюджету подають щокварталу до 10 числа
Департаменту інформацію про використання коштів у розрізі об’єктів і заходів
з наданням копій первинних документів.

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


