
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Перше пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

23 лютого 2021 року № 122 

Про виконання регіональної Програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки 

 
 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та відповідно до пункту 5 статті 2 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», заслухавши звіт директора Департаменту з 
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами Полтавської обласної державної адміністрації С. Венгера,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
  звіт про виконання регіональної Програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки, затвердженої 
рішенням пленарного засідання тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 
від 31.01.2017 № 348 зі змінами, що додається на 4 аркушах, взяти до відома. 
 
 
 
        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  

до рішення першого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання  

23.02.2021 № 122 

 

 

Звіт 

про виконання регіональної Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки 

 

Рішенням тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 31.01.2017 № 348 затверджено регіональну Програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 

2017 – 2020 роки (далі – Програма). 

Мета Програми передбачала вирішення комплексу завдань по 

запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) 

техногенного та природного характеру на території області, забезпеченню 

високого рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до 

реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та надання допомоги 

постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства 

та довкілля. 

Відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних 

коштів є Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

Плановий обсяг фінансування заходів Програми з урахуванням 

внесених змін на 2017 – 2020 роки становив 38753,6 тис. грн за рахунок 

обласного бюджету. 

Всього за 2017 – 2020 роки заходи Програми з обласного бюджету 

профінансовано на суму 16247,5 тис. грн, що становить 41,9 % від 

запланованого. 

1. У 2017 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету 

згідно з Програмою був передбачений у розмірі 8433,4 тис. грн. Фактично 

профінансовано на суму 3606,4 тис. грн, що склало 42,8 % 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 – 651,0 тис. грн; 

- розроблення проєктно-кошторисної документації та реконструкція 

територіальної системи централізованого оповіщення – 401,0 тис. грн; 
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- забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту 

облдержадміністрації – 866,9 тис. грн; 

- створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій – 1000,0 тис. грн; 

- удосконалення захисту населення від впливу надзвичайних ситуацій – 

часткова оплата спеціального аварійно-рятувального човна в комплекті з 

навісним додатковим обладнанням ГУ ДСНС України у Полтавській 

області – 600,0 тис. грн; 

- придбання матеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг – 

87,5 тис. грн. 

 

2. У 2018 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету 

згідно з Програмою був передбачений у розмірі 9636,7 тис. грн. Фактично 

профінансовано на суму 5475,1 тис. грн, що склало 56,8 % 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 – 1246,0 тис. грн; 

- розроблення проєктно-кошторисної документації та реконструкція 

територіальної системи централізованого оповіщення – 146,5 тис. грн;  

- забезпечення приладами радіаційної розвідки і дозиметричного 

контролю, уніфікованими приладами хімічної розвідки – 80,0 тис. грн; 

- створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій – 452,0 тис. грн; 

- забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту 

облдержадміністрації – 1217,3 тис. грн; 

- удосконалення захисту населення від впливу надзвичайних ситуацій – 

часткова оплата на капітальне будівництво адміністративної будівлі 

пожежного депо м. Кобеляки та оплата паливно-мастильних матеріалів для 

виконання робіт з очищення авіаційного полігону «Яреськи» від 

вибухонебезпечних предметів. Виконавець програми ГУ ДСНС України у 

Полтавській області та 1-й Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС 

України у Полтавській області – 2110,0 тис. грн; 

- придбання матеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг – 

223,3 тис. грн. 

 

3. У 2019 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету 

згідно з Програмою був передбачений у розмірі 10009,0 тис. грн. Фактично 

профінансовано на суму 3388,4 тис. грн, що склало 33,9 % від запланованих 

обсягів фінансування. 
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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 – 1320,0 тис. грн; 

- створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій – 1094,0 тис. грн;  

- забезпечення приладами радіаційної розвідки і дозиметричного 

контролю, уніфікованими приладами хімічної розвідки – 55,2 тис. грн; 

- забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту 

облдержадміністрації – 588,0 тис. грн; 

- придбання матеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг – 

331,2 тис. грн. 

 

4. У 2020 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету 

згідно з Програмою був передбачений у розмірі 10674,5 тис. грн. Фактично 

виділено коштів на загальну суму 3777,6 тис. грн, що склало 35,4 % 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 – 1600,0 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 – 140,0 тис. грн; 

- створення матеріального резерву для запобігання надзвичайних 

ситуацій та ліквідації її наслідків – 885,0 тис. грн; 

- повірка засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, 

здача радіоактивних відходів до спеціалізованих підприємств – 

121,5 тис. грн; 

- удосконалення захисту населення від впливу надзвичайних ситуацій – 

часткова оплата на капітальне будівництво адміністративної будівлі 

пожежного депо м. Кобеляки та оплата паливно-мастильних матеріалів для 

виконання робіт з очищення авіаційного полігону «Яреськи» від 

вибухонебезпечних предметів, будівництво та забезпечення функціонування 

системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, 

а саме виготовлення проектно-кошторисної документації. Виконавець 

програми ГУ ДСНС України у Полтавській області та 1-й Державний 

пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Полтавській області – 

640,0 тис. грн; 
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- поліпшення навчально-матеріальної бази навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області – 

92,6 тис. грн; 

- придбання матеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг – 

298,5 тис. грн. 

 

Прийняття Програми сприяло зменшенню загибелі людей внаслідок 

надзвичайних ситуацій та небезпечних подій у порівнянні з 2016 роком на 

20%, а також забезпечило виконання заходів із запобігання та оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації, у т.ч.: 

- реконструкцію та підтримання у постійній готовності територіальної 

системи централізованого оповіщення; 

- створення та поповнення (до 96% номенклатури) регіонального 

матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги 

постраждалому населенню; 

- доукомплектування та утримання об’єктів цивільного захисту 

облдержадміністрації; 

- збільшення територій, очищених від вибухонебезпечних предметів на 

151 га; 

- придбання засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної 

розвідки і дозиметричного контролю у кількості 280 од.; 

- навчання населення, у т.ч. дітей та молоді діям у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій). 

 

 

 


