
                                                                                     Додаток
до рішення пленарного засідання

сесії
обласної ради восьмого скликання

2022 №

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 „233087000ˮ та „194587000ˮ замінити цифрами „242387000ˮ
та  „203887000ˮ відповідно.

2.  У розділі „Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її
виконанняˮ абзац 17 викласти у такій редакції: „Бюджет програми на 2021-2027 роки становить 242387000 грн
(див. таблицю 2)ˮ.

3. У таблиці 1 розділу „Напрями діяльності та заходи регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 рокиˮ:

1) у колонці 8 пункту 1.2 цифри ,,2140,2” замінити цифрами ,,3340.2”;

2) у колонці 8 напряму 1 цифри ,,26340,2” замінити цифрами ,,27540,2”;
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3) пункт  4.3  викласти у такій редакції:
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

№
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

4.3

Придбання з
підключенням
телекомунікаційного
обладнання, засобів
інформатизації та
оповіщення, іншого
обладнання  для
підрозділів Головного
управлінням ДСНС
України у
Полтавській області

2021–
2022
роки

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

обласний
бюджет

12780,0 22048,0

4) напрям 4 доповнити пунктом 4.6:
Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

№
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

4.6

Забезпечення  під-
розділів Головного
управління ДСНС
України у Пол-
тавській області
засобами захисту
майном і
спорядженням,
обладнанням для
проведення аварійно-
рятувальних робіт та
робіт  з розмінування
території Полтавської
області

2022
рік

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

обласний
бюджет

    6052,0
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5) у колонці 8 напряму 4 цифри «39513,0» замінити цифрами «47613,0»;

 4. Таблицю 2 викласти у такій редакції:

Бюджет
регіональної Програми  захисту населення і територій від надзвичайних с

ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки
тис. грн

Строк програми по роках
Очікувані джерела

фінансування

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік

Частка у % від
загального

обсягу
фінансування

Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет - - - - - - - -
обласний бюджет 21631,0 128684,9 23938,4 17447,2 5585,7 3266,5 3333,3 84,1
місцеві бюджети 2500,0 12000,0 12000,0 12000,0 - - - 15,9

Інші джерела - - - - - - - -

Директор Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
обласної військової адміністрації Віктор СТЕБЛЯНКО


