
                                                                                     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.  У пункті 9 Паспорту регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки цифри «209751000» замінити цифрами «222487000», цифри
«171251000» замінити цифрами «183987000».

2. У розділі «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її
виконання»  абзац 17 викласти у такій редакції: «Бюджет програми на 2021 – 2027 роки становить 222487000 грн
(див. таблицю 2)».

3. У розділі «Координація та контроль за ходом виконання програми» абзац 2 викласти у такій редакції:
«Головне управління ДСНС України у Полтавській області та його підрозділи, Комунальна установа «Рятувально-
водолазна служба» Полтавської обласної ради, Державний архів Полтавської області, державні підприємства лісового
господарства, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, які є
виконавцями програми, відповідають за її якісне  виконання,  цільове використання  коштів та проведення своєчасної
звітності».

4. 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»:
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1) напрям 4 доповнити пунктами 4.4, 4.5:
Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. � рн..№
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

4.4

Придбання
пожежної
автоцистерни
Головному
управлінню
ДСНС України у
Полтавській
області

2021
рік

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

обласний
бюджет

12000,0

4.5

Забезпечення
створення
страхового
фонду
документації
Полтавської
області

2021-
2027
роки

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

обласний
бюджет

100,0 100,0 100,0 100,0 112,0 112,0 112,0

2) у колонці 7 напряму 4 цифри «13790,0» замінити цифрами «25890,0»;
3) у колонці 8 напряму 4 цифри «22113,0» замінити цифрами «22213,0»;
4) у колонці 9 напряму 4 цифри «1516,0» замінити цифрами «1616,0»;
5) у колонці 10 напряму 4 цифри «1020,0» замінити цифрами «1120,0»;
6) у колонці 11 напряму 4 цифри «1025,0» замінити цифрами «1137,0»;
7) у колонці 12 напряму 4 цифри «1030,0» замінити цифрами «1142,0»;
8) у колонці 13 напряму 4 цифри «1030,0» замінити цифрами «1142,0».
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5. 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 96631,0 39084,9 18638,4 17447,2 5585,7 3266,5 3333,3 82,7
місцеві бюджети 2500,0 12000,0 12000,0 12000,0 - - - 17,3

Інші джерела - - - - - - - -

Тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної адміністрації В. СТЕБЛЯНКО


