УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року
№ 582-VІІ «Про затвердження Регіональної програми цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018-2021 роки»
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу
цивільного захисту України обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року
№ 582-VІІ «Про затвердження Регіональної програми цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018-2021 роки» (далі –
Програма), виклавши додатки 2, 3 до Програми у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної
ради з питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків, та з питань економіки, промисловості,
підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності.

Проєкт рішення підготовлено Департаментом з
питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами Одеської
обласної державної адміністрації та внесено
головою Одеської обласної державної
адміністрації

Додаток 1
до рішення обласної ради
від __ _______ 2021 року
№ ____-VIIІ
«Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення
Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018 - 2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується
залучити для виконання програми
Усього

Етапи виконання програми (1 етап)
2018 рік
2019 рік 2020 рік 2021 рік
18196,4
20004,1 21841,9 23655,6

Усього витрат на виконання
Програми (тис. грн.)
83698,0

місцевий бюджет, у тому
числі:
- обласний бюджет

18196,4

20004,1

21841,9

23655,6

83698,0

18196,4

20004,1

21841,9

23655,6

83698,0

- бюджети об’єднаних
територіальних громад

не підлягає прогнозуванню;

не підлягає прогнозуванню. »

Додаток 2
до рішення обласної ради
від __ ________ 2021 року
№ ____-VIII
«Додаток 3 до Програми
Напрями діяльності та заходи
Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Одеської області на 2018-2021 роки
№

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього

2018

2019

2020

2021

Очікуваний результат

1. Проведення реконструкції та експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної автоматизованої системи централізованого
оповіщення населення
1.1

Проектування та
реконструкція
територіальної
автоматизованої системи
централізованого
оповіщення населення *

20182021

1.2

Експлуатаційно-технічне
обслуговування
територіальної
автоматизованої системи
централізованого
оповіщення населення *

20182021

Департамент з
питань
цивільного
захисту,
оборонної
роботи та
взаємодії з
правоохоронни
ми
органами ОДА
Департамент з
питань
цивільного
захисту,
оборонної
роботи та

Обласний
бюджет

9405,9

0

104,2

4127,3

5174,4

Підвищення
ефективності
оперативного та
комплексного
реагування на
надзвичайні ситуації

Обласний
бюджет

1260,9

0

1067,2

0

193,7

Підвищення
ефективності
оперативного та
комплексного
реагування на
надзвичайні ситуації

№

1.3

Перелік заходів Програми

Оплата послуг
АТ «Укртелеком» за
користування
технологічними
приміщеннями,
енергозабезпечення
територіальної
автоматизованої системи
централізованого
оповіщення населення та
телекомунікаційні послуги
(канали зв’язку) *
Разом за напрямом

Строк
виконання

20182021

Виконавці

взаємодії з
правоохоронни
ми
органами ОДА
Департамент з
питань
цивільного
захисту,
оборонної
роботи та
взаємодії з
правоохоронни
ми
органами ОДА

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього

2018

2019

2020

2021

631,9

Обласний
бюджет

1333,2

0

701,3

0

Обласний
Бюджет

12000,0

0

1872,7

4127,3

Очікуваний результат

Підвищення
ефективності
оперативного та
комплексного
реагування на
надзвичайні ситуації

6000,0

2. Створення регіонального матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги
постраждалому населенню
Обласний 8000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2.1
Придбання матеріальних 2018Департамент з
Підвищення рівня
бюджет
засобів для
питань
готовності органів
2021
поповнення регіонального
цивільного
управління цивільного
матеріального
захисту,
захисту всіх рівнів до
резерву
згідно
з
оборонної
ліквідації надзвичайних
номенклатурою
роботи та
ситуацій
взаємодії з
правоохоронни
ми
органами ОДА

№

Перелік заходів Програми

Разом за напрямом

Строк
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування
Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього
8000,0

2018
2000,0

2019
2000,0

2020
2000,0

2021
2000,0

Очікуваний результат

3. Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на
надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню
Обласний 58000,0 15000,0 13000,0 15000,0 15000,0 Підвищення
3.1
Закупівля матеріально –
2018- Департамент
бюджет
технічних та ресурсних
2021
фінансів
боєготовності для
засобів,
спеціалізованої
ОДА
ефективного виконання
аварійно-рятувальної
(в частині
завдань з рятування
техніки та оснащення з
міжбюджетних
людей, гасіння пожеж
відповідною
трансфертів),
та ліквідації
комплектацією
та
Головне
надзвичайних ситуацій
обладнанням для
управління
попередження та ліквідації
ДСНС України
надзвичайних
в Одеській
ситуацій, гасіння пожеж та
області
виконання
аварійнорятувальних робіт *
Обласний Обсяг фінансування визначається щороку
3.2
Реконструкція,
2021
Департамент
Підвищення
бюджет
рішенням про бюджет в розмірах, передбачених
капітальний ремонт,
фінансів
боєготовності для
будівництво об’єктів
ОДА
ефективного виконання
на фінансування за рахунок бюджету розвитку,
державної форми
(в частині
відповідно до ст. 85 Бюджетного кодексу України завдань з рятування
власності
міжбюджетних
людей, гасіння пожеж
трансфертів),
та ліквідації
Головне
надзвичайних ситуацій
управління
ДСНС України
в Одеській
області
Обласний 58000,0 15000,0 13000,0 15000,0 15000,0
Разом за напрямом
Бюджет

4.1

Проведення
робіт
з
очищення
акваторії
Чорного моря та території

20182021

Департамент
фінансів
ОДА

Обласни
й
бюджет

Мінімізація загрози
настання нещасних
випадків від

№

Перелік заходів Програми

від вибухонебезпечних
предметів:
затонуле судно в акваторії
Чорного моря біля курорту
Лебедівка
Татарбунарського району *
42,9 га біля с. Великий
Дальник Біляївського
району *
30,0 га біля с. Розівка
Саратського району
20 га лісових насаджень
біля м. Березівка *
Разом за напрямом

Строк
виконання

2018

2019
2020
2021

Виконавці

(в частині
міжбюджетних
трансфертів),

Джерела
фінансування

Аварійно –
рятувальний
загін
спеціального
призначення
ГУ ДСНС
України в
Одеській
області
Обласний
Бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього

2018

2019

2020

2021

856,4

856,4

0,0

0,0

0,0

791,4

0,0

791,4

0,0

0,0

374,6

0,0

0,0

374,6

0,0

315,6

0,0

0,0

0,0

315,6

2338,0

856,4

791,4

374,6

315,6

Очікуваний результат

поводження з
вибухонебезпечними
предметами

5. Інформаційно - аналітичне забезпечення профілактичної діяльності з питань безпеки життєдіяльності населення
5.1

Навчання населення з
питань пожежної безпеки
та щодо дій у разі
виникнення надзвичайних
ситуацій *

20182021

Департамент
фінансів
ОДА
(в частині
міжбюджетних
трансфертів),
Головне
управління
ДСНС України
в
Одеській
області
Навчально-

Обласний
бюджет

1360,0

340,0

340,0

340,0

340,0

Підвищення рівня
обізнаності
населення правилам
з питань пожежної
безпеки, діям у разі
виникнення
надзвичайних
ситуацій та правилам
здорового способу
життя.

№

Перелік заходів Програми

Строк
виконання

Виконавці

методичний
центр
цивільного
захисту та
безпеки
життєдіяльності
Одеської
області

Джерела
фінансування

Разом за напрямом
6.1

7.1

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього

1360,0

2018

340,0

2019

2020

2021

340,0

340,0

340,0

Очікуваний результат

6. Забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах
Утворення та забезпечення
2018- Виконавчі
Бюджети
Не підлягає прогнозуванню
Забезпечення у
функціонування
2021
комітети
громад,
кожному населеному
підрозділів
місцевої
громад
інші
пункті області
пожежної охорони в
джерела
гарантованого рівня
об’єднаних територіальних
пожежної безпеки
громадах
7.Матеріально-технічне забезпечення військових формувань, формувань цивільного захисту та громадського порядку
Департамент з
Обласний 2000,0
Закупівля
матеріально2019
0,0
2000,0
0,0
0,0
питань
бюджет
технічних засобів для
цивільного
ефективного
виконання
захисту,
завдань військовими
оборонної роботи
формуваннями,
та
формуваннями цивільного
взаємодії з
захисту та громадського
правоохоронними
порядку
органами ОДА
Одеський
обласний
військовий
комісаріат

Разом за напрямом
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

З обласного бюджету

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

83698,0

18196,4

20004,1

21841,9

23655,6

* Примітка. Остаточний обсяг щорічного фінансування визначається за рахунок залишку коштів на початок року та з урахуванням виконання
бюджету поточного року шляхом внесення змін до програми. »

Пояснювальна записка
до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 21 грудня 2017 року № 582-VІІ «Про затвердження Регіональної
програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської
області на 2018-2021 роки»
Регіональну програму цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки Одеської області на 2018-2021 роки (далі – Програма) розроблено на
виконання пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту
України, з метою поетапного комплексного вирішення проблемних питань у
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
У межах Програми серед іншого передбачено проведення реконструкції
та експлуатаційно-технічне обслуговування територіальної автоматизованої
системи централізованого оповіщення Одеської області (далі – ЕТО ТАСЦО) за
рахунок обласного бюджету.
Відповідно до пункту 7 статті 19 Кодексу цивільного захисту України до
повноважень обласної державної адміністрації належить забезпечення
оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних
ситуацій.
Згідно з вимогами частини 3 пункту 9 Положення про організацію
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та
зв'язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.09.2017 № 733, утримання, реконструкція та
забезпечення постійної готовності до дій за призначенням територіальних
автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються
місцевими органами виконавчої влади.
ЕТО ТАСЦО проводиться казенним підприємством «Укрспецзв'язок» на
підставі договорів, які укладаються щороку з Департаментом з питань
цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами обласної державної адміністрації (далі – Департамент).
Готовність до дій за призначенням територіальної автоматизованої
системи централізованого оповіщення Одеської області з вересня 2019 року по
теперішній час забезпечувалась за рахунок коштів, виділених у 2019 році з
обласного бюджету в межах Регіональної програми цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018-2021 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 582-VII (зі змінами,
внесеними рішенням обласної ради від 04.09.2019 № 1058-VII «Про внесення
змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 582-VІІ «Про
затвердження Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки Одеської області на 2018-2021 роки»). А саме:
п. 1.1 додатку 3 до Програми – 104 223 грн;
п. 1.2 додатку 3 до Програми – 1 067 208 грн;
п. 1.3 додатку 3 до Програми – 701 243 грн.
За рахунок зазначених коштів Департаментом:
- у грудні 2019 року проведено реконструкцію системи оповіщення
посадових осіб шляхом введення в експлуатацію автоматизованої системи
оповіщення виробництва НВП «ОЗОН-С» в якості пристрою циркулярного
виклику, здатного передавати голосову інформацію на телефони будь-яких

операторів телекомунікації (загальна сума – 103 999,83 грн, залишок по
КЕКВ 3142 - 223,17 грн);
- протягом 2019-2020 років частково забезпечено проведення ЕТО
ТАСЦО фахівцями КП «Укрспецзв'язок» (у 2019 році – 265 000 грн,
у 2020 році – 215 421, 84 грн);
- в 2020 році оплачено за оренду технологічних приміщень
АТ «Укртелеком», в яких розміщено обладнання ТАСЦО (загальна сума –
439 311,12 грн), оплачено за електроенергію та телекомунікаційні послуги
каналів зв’язку (загальна сума – 205 906,80 грн).
Департаментом проводиться робота стосовно укладення в 2021 році
договорів із КП
«Укрспецзв’язок» (проведення ЕТО ТАСЦО на суму
780 439,43 грн.) та АТ «Укртелеком» (оренда приміщень та телекомунікаційні
послуги ліній зв’язку на суму 687 940,94 грн).
Загальна сума договорів - 1 468 380,37 грн.
Залишок коштів по КЕКВ 2240 на 01.01.2021 становить 642 811,24 грн.
Потреба в коштах на ТАСЦО в 2021 році становить 825 569,13 грн.
З них:
- 193 653,27 грн. на проведення ЕТО ТАСЦО КП «Укрспецзв'язок»;
- 631 915,86 грн. за оренду технологічних приміщень АТ «Укртелеком»,
оплату електроенергії та телекомунікаційні послуги каналів зв’язку.
Звертаємо увагу, що у межах Програми на реконструкцію та
експлуатаційно-технічне
обслуговування
автоматизованої
системи
централізованого оповіщення Одеської області передбачено 12 000 000 грн.
Фактично, протягом дії Програми на ці потреби було виділено лише
1 872 674 грн.
Проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від
21 грудня 2017 року № 582-VІІ «Про затвердження Регіональної програми
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на
2018-2021 роки» розроблено у зв’язку з необхідністю забезпечення постійної
готовності до дій за призначенням територіальної автоматизованої системи
централізованого оповіщення за рахунок коштів обласного бюджету.
Для вирішення порушених питань Департаментом внесені відповідні
зміни у додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпечення Регіональної програми
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на
2018 - 2021 роки» та додаток 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи
Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Одеської області на 2018-2021 роки».
Зазначені зміни не передбачають збільшення загальних обсягів
фінансування Програми.
Директор Департаменту з питань
цивільного захисту, оборонної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами
обласної державної адміністрації
Володимир РОМАНЕНКО 718-92-04

Сергій ГОТКО

Порівняльна таблиця до проекту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року
№ 582-VІІ «Про затвердження Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Одеської області на 2018-2021 роки»
Ресурсне забезпечення
Обсяг коштів , які
пропонується залучити
для виконання програми
Всього
місцевий бюджет, у т.ч.:
- обласний бюджет
-бюджети об’єднаних
територіальних громад

Роки виконання Програми (діюча)
2018

2019

18196,4
18196,4
18196,4

20004,1
20004,1
20004,1

Роки виконання Програми (змінено)

2020

2021

Всього,
тис. грн.

2018

2019

21841,9
21841,9
21841,9

23665,6
23665,6
23665,6

83698,0
83698,0
83698,0

18196,4
18196,4
18196,4

20004,1
20004,1
20004,1

не підлягає прогнозуванню

Відхилення

2020

2021

Всього,
тис. грн.

Всього,
тис. грн.

21841,9
21841,9
21841,9

23665,6
23665,6
23665,6

83698,0
83698,0
83698,0

0
0
0

не підлягає прогнозуванню

Напрями діяльності та заходи

№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетн
і завдання)

1. Проведення
реконструкції та
експлуатаційно–
технічного
обслуговування
територіальної
автоматизованої
системи

Обсяги фінансування (тис. грн.)
згідно з Програмою (діюча)

Обсяги фінансування (тис. грн.)
згідно з Програмою (змінено)

Перелік
заходів
програми
Всього

1.1.Проектування
та реконструкція
територіальної
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення
населення *

10231,5

Всього

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2021

Всього

2018

2019

2020

2021

+/- до
діючої

+/- до
діючої

+/- до
діюч
ої

+/- до
діюч
ої

0

104,2

4127,3

6000,0

9405,9

0

104,2

4127,3

5174,4

0

0

0

0

2021

+/- до
діюч
ої
825,6

1.2.Експлуатацій
но-технічне
обслуговування
централізованого територіальної
оповіщення
автоматизованої
населення
системи
централізованого
оповіщення
населення *
1.3. Оплата
послуг
АТ Укртелеком»
за користування
технологічними
приміщеннями,
енергозабезпечен
ня територіальної
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення
населення та
телекомунікаційні
послуги (канали
зв’язку) *
Разом за
напрямом

1067,2

0

1067,2

0

0

1260,9

0

1067,2

0

193,7

0

0

0

0

+
193,7

701,3

0

701,3

0

0

1333,2

0

701,3

0

631,9

0

0

0

0

+
631,9

12000,0

0

1872,7

4127,3

6000,0

12000

0

1872,7

4127,3

6000,0

0

0

0

0

0

Примітка: заходи програми викласти в редакції:
1.1. Проектування та реконструкція територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення*;
1.2. Експлуатаційно-технічне обслуговування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення*;
1.3. Оплата послуг АТ «Укртелеком» за користування технологічними приміщеннями, енергозабезпечення територіальної
автоматизованої системи централізованого оповіщення населення та телекомунікаційні послуги (канали зв’язку).*
Директор Департаменту з питань цивільного захисту,
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
обласної державної адміністрації
Володимир РОМАНЕНКО 718-92-04

Сергій ГОТКО

