
 

 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 грудня  2017 року № 10 
Миколаїв   

 
 
 
 
Про продовження строку дії на період до 
2019 року включно Регіональної цільової  
програми захисту населення  і територій  
від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2013-2017 роки  

Вісімнадцята  
позачергова сесія 
сьомого скликання 

 

 

На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 93, 94 Кодексу цивільного 
захисту України,  з метою забезпечення ефективного функціювання 
Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення 
гарантованого рівня захисту населення і територій області протягом наступного 
року, згідно з вимогами чинного законодавства обласна рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 

 
 
1. Продовжити строк дії на період до 2019 року включно Регіональної 

цільової програми захисту населення  і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 4. 

 
2. Здійснювати фінансування окремих заходів Програми у 2018 році 

згідно з додатком, що додається. 
 
3. Обласній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування 

заходів Програми з урахуванням пункту 2 цього рішення, визначивши головним 
розпорядником коштів управління з питань надзвичайних ситуацій  
облдержадміністрації. 
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4. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам, 

об’єднаним територіальним громадам продовжити строк дії відповідних 
районних та міських програм з урахуванням цього рішення обласної ради. 

 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації. 
  
 
 
 
 
 
 Голова обласної ради             В.В. Москаленко 



Додаток 
до рішення обласної ради 
21 грудня 2017 року № 10 

 
 
  

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 
 на період до 2019 року включно окремих заходів Регіональної цільової програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру на 2013-2017 роки   
  

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Джерело 
фінансу- 

вання 

Строк 
виконання 

(роки) 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансового 
забезпечення 

*(млн гривень) 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Експлуатаційно-технічне обслуговування 
апаратури і технічних засобів регіональної 
системи централізованого оповіщення та зв’язку 
цивільної оборони, яка змонтована на пунктах 
управління облдержадміністрації. 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації Обласний 

бюджет 2018 рік 0,264 

2. Експлуатаційно-технічне обслуговування 
апаратури і технічних засобів регіональної 
системи централізованого оповіщення та зв’язку 
цивільної оборони, яка змонтована на пунктах 
управління міст і районів. 

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи 

міських (міст обласного 
значення) рад 

(за узгодженням)    

Місцеві 
бюджети 
(у межах 
загальних 
кошторис-

них 

2018 рік 

Кошти міських 
(міст обласного 

значення) та 
районних 

бюджетів у 
межах 
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1 2 3 4 5 6 

призначень 
розпорядни-
ків коштів) 

  

можливостей їх 
дохідної 
частини 

3. Створення та поповнення регіонального 
матеріального резерву для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у 
тому числі придбання: 
 

талонів на бензин; 
 

талонів на дизельне пальне. 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації, 
головне управління 
ДСНС України у 
Миколаївській області 
(за узгодженням) 

Обласний 
бюджет 2018 рік 0,179 

4. Придбання оснащення для здійснення аварійно-
рятувальних, пошукових робіт у зонах 
надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), 
рятування та надання допомоги постраждалому і 
травмованому населенню, у тому числі: 
 

рукавів пожежних d-51 мм (40 шт.); 
 

костюмів спеціальних захисних (50 шт.); 
 

касок пожежних  (50 шт.) 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації, 
головне управління 
ДСНС України у 
Миколаївській області 
(за узгодженням) 

Обласний 
бюджет 2018 рік 0,804 
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5. Проведення робіт з очищення  території від 
вибухонебезпечних предметів в акваторії 
Чорного моря поблизу Кінбурнського 
півострова, у тому числі придбання: 
 

талонів на бензин; 
 

талонів на дизельне пальне. 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації, 
головне управління 
ДСНС України у 
Миколаївській області 
(за узгодженням) 

Обласний 
бюджет 2018 рік 0,198 

  ВСЬОГО:       1,445 
  
 
Примітка. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням обласної ради під час затвердження 
обласного бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з урахуванням надходжень 
до обласного бюджету. 
 
 
 
 
 

Начальник головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій 
у Миколаївській області          М.Г.Грицаєнко 
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