
ЗВІТ 

про хід виконання Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та 

оборонної роботи на 2021-2027 роки у 2021 році. 

 

З метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності і 

правопорядку в області розроблена та затверджена рішенням першого 

пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання від 23 лютого 2021 № 131 «Комплексна програма щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки» (далі – Програма). 

В межах Програми на 2021 рік було передбачено кошти в сумі 6 056 550 грн, 

але після звернень деяких учасників Програми, щодо збільшення обсягів 

фінансування субвенції у поточному році, були внесені зміни рішеннями сесії 

обласної ради від 06 липня 2021 № 199 та від 21 жовтня 2021 № 271. Внаслідок 

чого, фінансування з обласного бюджету було збільшено до 18 829 450 грн. В 

межах Програми протягом 2021 року виділено кошти в сумі 17 533 454 грн, 

що становить 93% від запланованого. 

Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області 

виділена субвенція на загальну суму 3 700 000 грн, яка була використана на 

придбання 1 мікроавтобуса Renault Trafic та 6 службових автомобілів, з яких 

Renault Sandero – 5 од., Mitsubichi ASX – 1 од. Це дало можливість значно 

покращити стан реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинення 

кримінальних правопорушень та ін. подій. 

Управлінню Служби безпеки України в Полтавській області виділена 

субвенція на загальну суму 2 579 600 грн, яка була використана на закупівлю 

тестерів для камер спостереження, пристроїв безперебійного живлення, 

відеореєстраторів, тактичного інвентарю, костюмів прихованого захисту, 

тепловізорів, телефонного обладнання спеціального призначення, 

квадрокоптерів, відеореєстраторів, телекомунікаційного обладнання, автобуса 

HYUNDAI H350, тощо. Що в свою чергу дозволило підвищити мобільність 

особового складу під час проведення антитерористичних заходів; більш 

ефективно отримувати інформацію та проводити її аналіз. 

Державній установі «Божковська виправна колонія (№16)» – 30 000 грн, 

які витрачені для придбання 46 елементів живлення системи охорони «Ніч-

12». 

Виділені державній установі «Полтавська установа виконання покарань 

(№23)» 112 300 грн були направлені на придбання матеріалів для модернізації 



інженерно-технічних засобів охорони та технічних засобів охорони та 

обладнання даху адміністративної будівлі (штабу) установи телеємкісною 

системою виявлення. 

Державній установі «Надержинщинська виправна колонія (№65)» – 

30 000 грн на часткове встановлення системи пожежної сигналізації 

приміщень дитячого будинку. 

Обласному територіальному центру комплектування та соціальної 

підтримки (Полтавський обласний військовий комісаріат) виділена субвенція 

у розмірі 1 616 550 грн, з яких 987 823,57 грн використані для ремонту їдальні 

збірного пункту Полтавського ОТЦК та СП; 90 000 грн на придбання 

комп’ютерної техніки для першого відділу Лубенського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Хорол). 

Повернуто до обласного бюджету не використані кошти в сумі 538 726,43 грн. 

Військовій частині 3052 Нацгвардії виділили 300 000 грн, які 

використано на придбання портативних нагрудних відеореєстраторів, шаф для 

зберігання особистих речей військовослужбовців, планшетних пристроїв, 

тощо. 

Військовій частині 3059 Нацгвардії – 195 000 грн на закупівлю 

будівельних матеріалів для будівництва 140 м.п. бетонної огорожі та колючого 

дроту типу «Єгоза» для огородження території де знаходяться бокси для 

зберігання військової техніки та майна. 

Військовій частині А3358 виділена субвенція з обласного бюджету у 

розмірі 300 000 грн на закупівлю обладнання та матеріалів для облаштування 

малярного цеху, а саме: обладнання для окрасочно сушильної камери. Це дало 

змогу забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови праці особового складу 

та створити належні умови з виконання малярних робіт під час виконання 

ремонтів автомобільної техніки, яка виконує завдання в зоні ООС. 

Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному 

центру виділено 600 000 грн для придбання  газового хроматографа «Хроматек 

Кристал 5000». Газовий хроматограф придбано за 595 800 грн, залишок у 

розмірі 4 200 грн повернуто до обласного бюджету. Виділення субвенції 

надало можливість експертам проводити експертизи і експертні дослідження 

на більш високому, якісно-новому рівні. 

Управлінню патрульної поліції в Полтавській області Департаменту 

патрульної поліції Національної поліції України виділялось 1 220 000 грн на 

проведення реконструкції приміщень адміністративної будівлі управління 

патрульної поліції; на технічне обслуговування та поточний ремонт 

службових транспортних засобів управління. За рахунок субвенції було 



здійснено коригування проєктно-кошторисної документації на проведення 

реконструкції на суму 28 639,97 грн і закуплено послуги з поточного ремонту 

автотранспорту на суму 360 000,0 грн. Повернуто до обласного бюджету 

831 360,03 грн. 

Управлінню стратегічних розслідувань в Полтавській області 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції виділили 

1 000 000,0 грн на придбання 2-х службових автомобілів, що підвищило 

ефективність та оперативність роботи управління. 

Філією Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області 

виділену субвенцію у розмірі 50 000 грн було витрачено на придбання меблів 

(крісел – 26 од. та стільців – 10 од.). 

Територіальному управлінню Служби судової охорони у Полтавській 

області виділено 350 000 грн для закупівлі мультимідійного тиру, з яких 

витрачено – 349 000 грн, повернуто до обласного бюджету – 1 000 грн. 

Придбання тиру вплине на покращення професійної підготовки співробітників 

управління. 

4 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки виділено 

з обласного бюджету 560 000 грн для придбання автомобіля Renault Duster. 

Автомобіль придбано за 559 900 грн, 100 грн повернуто до обласного 

бюджету. Виділена субвенція сприяла покращенню ефективності та 

оперативності роботи пов’язаної з контррозвідувальним захистом об’єктів 

ЗСУ. 

 Субвенція Територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Полтавській області у розмірі 5 000 000,0 грн 

направлена на проведення невідкладних протиаварійних робіт Кадетського 

корпусу, спрямованих на збереження будівлі-пам’ятки архітектури 

національного значення, з метою уникнення подальшого руйнування. За 

вказані кошти проведені демонтажні роботи покрівлі двоповерхового корпусу, 

заповнено віконні та дверні отвори, частково виготовлені металеві ферми 

даху, виконаний армувальний пояс для встановлення покрівлі триповерхової 

частини будівлі 


