
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до регіональної Програми захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх
виникненню на 2021 – 2027 роки»

Розробник проєкту рішення: Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим
актом.

Мета: гарантований захист населення у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.

1. Підстава розроблення проєкту рішення

Проєкт рішення розроблено з ініціативи Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної адміністрації.

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Щороку на території області реєструється близько 3-5 небезпечних подій,
у т.ч. 2-3 тис. пожеж, внаслідок яких гинуть та травмуються люди, завдається
великої шкоди навколишньому природному середовищу. Змінами до Програми
передбачається виконання заходів щодо забезпечення оперативного реагування
на виникнення пожеж техногенного та природного характеру, забезпечення
створення страхового фонду документації області для проведення аварійно-
рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних
ситуацій.

3. Суть проєкту рішення

Внесення змін до регіональної Програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки,
затвердженої рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії обласної
ради восьмого скликання від 23 лютого 2021 року № 123.

4. Правові аспекти:

- Кодекс цивільного захисту України;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
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5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту рішення потребує додаткового фінансування заходів
регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки за рахунок
обласного бюджету на реалізацію заходів з придбання спеціальної пожежної
техніки у сумі 12,0 млн. грн. та забезпечення створення  страхового фонду
документації Полтавської області 736 тис.грн.

 Загалом обсяг фінансування Програми з обласного бюджету
збільшується на 12 млн. 736 тис. грн.

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін

Проєкт рішення погоджено без зауважень Департаментом фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації, Департаментом економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної
адміністрації.

7. Громадське обговорення

Проєкт рішення обговорено на профільних комісіях Громадської ради
при Полтавській обласній державній адміністрації.

8. Запобігання корупції

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.

9. Прогноз результатів

Прийняття проєкту рішення забезпечить підвищення рівня
функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Полтавської області.

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


