
ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації 

щодо виконання програм у 2021 році 

 

1. Регіональна Програма захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки  

Рішенням четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 23 лютого 

2021 року № 123 затверджено регіональну Програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-

2027 роки. 

Відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних 

коштів є Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

У 2021 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно з 

Програмою був передбачений у розмірі 87.131,0 тис.грн. Фактично виділено 

коштів на загальну суму 4.975,6 тис.грн., що склало 5,7 % від запланованих 

обсягів фінансування. 

Кошти спрямовані на заходи, передбачені Програмою, а саме : 

забезпечення своєчасного  повного та якісного експлуатаційно-технічного 

обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку 

передбачено коштів – 2003,2 тис.грн. з яких  використано 1964,2 тис. грн.; 

реконструкція територіальної системи централізованого оповіщення 

передбачено 150,0 тис. грн., з яких  використано 147,3 тис. грн. 

забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих 

служб цивільного захисту  засобами індивідуального захисту, приладами 

радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю в 

умовах воєнного стану передбачено – 389,6 тис.грн. з яких використано 289,5 

тис. грн. 

поповнення матеріального резерву для запобігання надзвичайних 

ситуацій та ліквідації її  наслідків передбачено – 1000,0 тис.грн. використано в 

повному обсязі.; 

проведення державної реєстрації майна та земельних ділянок, 

виготовлення проектно-технічної документації, отримання дозволів, послуги з 

інженерного проектування  передбачено 150,0 тис. грн. з яких використано 93,0 

тис. грн. 

повірка засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання – 

передбачено 197,0 тис.грн. фактично використано 69,9 тис. грн.; 

оплата паливно-мастильних матеріалів для виконання робіт з очищення 

авіаційного полігону «Яреськи» від вибухонебезпечних предметів. Виконавець 
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- ГУ ДСНС України у Полтавській області; кошти у сумі 100 тис.грн. 

використано в повному обсязі. 

придбання матеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг 

передбачено – 600,0 тис. грн., з яких  використано 473,9 тис. грн. 

забезпечення охоронною та пожежною сигналізацією будівлі управління  

передбачено – 28,4 тис. грн., які використано у в сумі 22,0 тис. грн.; 

моніторинг обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної 

ситуації, передбачено – 260,0 тис. грн., які  використано у розмірі 259,7 тис. 

грн. 

виготовлення друкованої продукції для навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях та соціальна реклама. На вказані цілі передбачено 

виділення асигнувань у розмірі  150,0 тис. грн., які  використано в повному 

обсязі. 

проведення командно-штабних навчань передбачено 50,0 тис. грн., які  

використано у розмірі 39,7 тис. грн. 

забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих 

служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами 

радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю в 

умовах мирного та воєнного стану передбачено 289,6 тис. грн., з яких 

використано 289,5 тис. грн. 

Забезпечення державних підприємств лісового господарства засобами 

пожежогасіння, раннього виявлення пожеж передбачено 400,0 тис. грн. 

фактично використано 398,0 тис. грн. 

 

 

2. Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів на 2021 - 2027 роки 

Рішенням четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 23 лютого 

2021 року № 131 затверджено Комплексну програму щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

та оборонної роботи на 2021-2027 роки. 

Відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних 

коштів є Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

У 2021 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно з 

Програмою був передбачений у розмірі 18.829,45 тис.грн. Фактично виділено 

коштів на загальну суму 17.533,45 тис.грн., що склало 93,1 % від запланованих 

обсягів фінансування. 

Кошти спрямовані на заходи, передбачені Програмою, а саме : 

забезпечення заходів щодо запобігання та протидії злочинності, 

розкриття та розслідування злочинів, захисту конституційних прав і свобод 
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громадян від кримінальних проявів, підтримання публічної безпеки і порядку в 

області підрозділами Національної поліції передбачено коштів – 3.700,0 

тис.грн. з яких  використано 3.699,1 тис. грн.; 

забезпечення протидії тероризму та безпеки громадян на обласному рівні 

передбачено коштів – 2.579,6 тис. грн., з яких використано у повному обсязі; 

забезпечення прав і свобод громадян; забезпечення заходів сприяння 

соціально-виховній роботі із засудженими; охорони та нагляду за особами, які 

утримуються в установах виконання покарань передбачено коштів – 172,3 тис. 

грн., які використано у повному обсязі; 

покращення оборонної роботи та здійснення заходів по територіальній 

обороні; забезпечення заходів із посилення ефективності охорони громадського 

порядку, профілактики правопорушень та злочинів; покращення оборонної 

роботи на обласному рівні; придбання військової форми та засобів зв’язку 

передбачено коштів – 2.713,9 тис. грн., з яких використано2.175,1 тис. грн.; 

проведення експертних досліджень у кримінальних провадженнях, 

адміністративних, цивільних, господарських справах, справах про 

адміністративні правопорушення передбачено коштів – 600,0 тис. грн. з яких 

використано 595,8 тис. грн.; 

реалізація в межах компетенції державної політики у сфері забезпечення 

охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 

злочинності, забезпечення безпеки дорожнього руху передбачено коштів 

1.110,0 тис. грн. з яких використано 388,6 тис. грн.; 

забезпечення припинення і попередження незаконної діяльності 

суспільно небезпечних організованих груп і злочинних організацій, у т.ч. в 

органах державної влади та МС, які впливають на криміногенну 

ситуацію,протидіям корупції серед посадових осіб в області передбачено 

коштів – 1.000,0 тис. грн., які використано у повному обсязі; 

забезпечення профілактики та протидії злочинності, порушення 

громадського порядку; нагляд за особами, звільненими від відбування покарань 

з випробуванням; виховна робота із засудженими, профілактика та 

недопущення ними повторної злочинності, виховних заходів із неповнолітніми 

правопорушниками передбачено коштів – 50,0 тис. грн., які використано у 

повному обсязі; 

забезпечення громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги 

до суду, охорона приміщень суду співробітниками Служби судової охорони 

передбачено 350,0 тис. грн., з яких використано 349,0 тис. грн.; 

забезпечення ефективності реалізації державної політики у 

пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема у сфері профілактики 

правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження 

дієвої співпраці правоохоронних органів державної влади та місцевого 

самоврядування, забезпечення безпеки населення Полтавської області 

передбачено коштів – 560,0 тис. грн., які використано у повному обсязі; 

створення належних умов для здійснення правосуддя та додаткових 

гарантів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян при розгляді 
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судових справ передбачено коштів 5.000,0 тис. грн., з яких використано 4.798,8 

тис. грн. 

 

3. Регіональна Програма заходів з організації рятування людей на водних 

об’єктах Полтавської області на 2021-2025 роки (2021 рік) 

 

Рішенням другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 лютого 2020 

року № 54 затверджено регіональну програму заходів з організації рятування 

людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021-2025 роки. 

Мета програми є комплексне розв’язання проблем попередження 

нещасних випадків та створення умов безпечного і організованого відпочинку 

населення на водних об’єктах області, в т.ч. любительського і спортивного 

рибальства, підвищення рівня оснащення та ефективності роботи комунальної 

установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради 

відповідно до призначення. 

Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Полтавської обласної державної адміністрації. 

Відповідальним виконавцем є Комунальна установа «Рятувально-

водолазна служба» Полтавської обласної ради. 

На 2021 рік регіональною програмою передбачено фінансування заходів 

програми з обласного бюджету у розмірі 5 944,8 тис. грн. Фактично станом за 

2021 рік з обласного бюджету виділено асигнувань на суму 3 721,8 тис. грн. з 

яких освоєно 3 681,8 тис. грн.  

 

У відповідності до регіональної програми бюджетні асигнування були 

виділені на наступні заходи: 

1. Видатки на утримання працівників установи передбачені у сумі 

2 881,0 тис. грн., з них видатки на оплату праці – 2 383,2 тис. грн., нарахування 

на заробітну плату – 497,8 тис. грн.  

При цьому у 2021 році не використано 20,29 тис. грн. – нарахування на 

заробітну в зв'язку з економією за рахунок зайнятості 3 осіб з інвалідністю зі 

ставкою ЄСВ 8,41%. 

2. Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для 

господарської діяльності передбачено у сумі 312 тис. грн., які використано 

повністю. 

3. Оплата послуг (крім комунальних) – використано 184,9 тис. грн., 

що на 12, 51 тис. грн. менше затвердженого обсягу на рік. 

4. Видатки на відрядження – використано 33,5 тис. грн., що складає 

95,7% від передбаченого обсягу фінансування. 

5. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

передбачено 39,2 тис. грн. на 2021 рік, з яких використано 38,2 тис. грн., 

зокрема, оплата теплопостачання – 20,0 тис. грн, оплата водопостачання та 
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водовідведення – 2,7 тис. грн. та оплата електроенергії – 15,0 тис. грн., оплата 

інших енергоносіїв – 0,5 тис. грн.  

6. Видатки на окремі заходи по реалізації державних програм 

(навчання та підвищення кваліфікації водолазів) – передбачено 26,5 тис. грн., 

які використані в повному обсязі. 

7. Інші поточні видатки – використано 0,7 тис. грн. 

На 2021 рік передбачено фінансування спеціального фонду (бюджет 

розвитку) в обсязі 230,0 грн. В межах виділених обсягів фінансування та 

відповідно до регіональної програми придбано основні засоби на суму 225, 3 

тис. грн.  

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язки 

директора Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 
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