
                                                                                                     

У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А    О Б Л А С Н А    Р А Д А

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 лютого 2022 року 
№ 416-VIII «Про затвердження Регіональної програми цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки на 2022-2025 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, Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану», з метою захисту населення і  територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання  їх  виникненню,  забезпечення  техногенної  та  пожежної  безпеки, 
заходів та робіт з територіальної оборони і мобілізаційної підготовки місцевого 
значення обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести  зміни  до  рішення  обласної  ради  від  15  лютого  2022  року 
№  416-VIII  «Про  затвердження  Регіональної  програми  цивільного  захисту, 
техногенної  та  пожежної  безпеки  на  2022-2025  роки»  (далі  –  Програма), 
виклавши додатки 1, 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,  ліквідації  їх  наслідків  та  оборонної  роботи  і  з  питань економіки, 
промисловості,  підприємництва,  регуляторної  політики  та  інвестиційної 
діяльності. 

                                                                  
                                                                        

                                                                                    Проект рішення обласної ради
підготовлено Департаментом фінансів
обласної військової адміністрації
та внесено головою Одеської обласної
військової адміністрації 



Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки Одеської області на 2022-2025 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми

ГУ ДСНС України в Одеській області

2. Розробник програми Департамент з питань цивільного захисту, 
оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами ОДА

3. Співрозробник Програми ГУ ДСНС України в Одеській області

4. Відповідальні виконавці    
Програми

Департамент з питань цивільного захисту,  
оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами ОДА
ГУ ДСНС України в Одеській області

5. Учасники Програми Департамент фінансів ОДА
(в т.ч. в частині міжбюджетних трансфертів)
Департамент з питань цивільного захисту, 
оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами ОДА
ГУ ДСНС України в Одеській області
АРЗ СП ГУ ДСНС України в Одеській області
2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
6 ДПРЗГУ ДСНС України в Одеській області
8 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
9 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
Регіональне управління Сил територіальної 
оборони «Південь» Збройних сил України
Територіальні громади області

6. Термін реалізації 
Програми

2022-2025 роки

7. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми

Обласний  бюджет

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього (тис. 
грн.), у т.ч.:

154 171,7

8.1 коштів обласного 
бюджету

154 171,7



                                                                                                                                                                                                           Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення
Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2022 - 2025 роки

Обсяг коштів, які
пропонується залучити для 

виконання Програми

Роки виконання Програми Усього витрат на виконання 
Програми 
(тис. грн)

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

Усього 46500,0 54237,0 27430,9 26003,8 154 171,7

місцевий бюджет, у тому 
числі:

46500,0 54237,0 27430,9 26003,8 154 171,7

- обласний бюджет 46500,0 54237,0 27430,9 26003,8 154 171,7



Додаток 3
до Програми 

Напрями діяльності та заходи
Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Одеської області на 2022-2025 роки 

Перелік заходів програми Виконавці

Всього 2022 2023 2024 2025

1. Проведення реконструкції територіальної системи централізованого оповіщення населення

1.1 13000,0 1000,0 2000,0 5000,0 5000,0

1.2 6145,0 745,0 1800,0 1800,0 1800,0

1.3 4200,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0

Разом за напрямом
23345,0 2795,0 4850,0 7850,0 7850,0

2. Створення регіонального матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню

2.1 7000,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Разом за напрямом 7000,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0

№ з/
п

Строк 
викона

ння 
заходу

Джерела 
фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) 
тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний 
результат 

Переобладнання та реконструкція територіальної 
автоматизованої системи централізованого 
оповіщення населення *

2022-
2025 

Департамент  з питань  
цивільного захисту,  
оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними 
органами ОДА

Обласний 
бюджет 

Своєчасне 
оповіщення та 
інформування 
населення в разі 
виникнення  
надзвичайної  
ситуації,  належна 
взаємодія 
загальнодержавної, 
територіальної та 
місцевих 
автоматизованих 
систем 
централізованого 
оповіщення.
Підвищення 
ефективності 
оперативного та 
комплексного 
реагування на 
надзвичайні 
ситуації

Експлуатаційно-технічне обслуговування 
територіальної автоматизованої системи 
централізованого
оповіщення населення *

2022-
2025 

Департамент  з питань  
цивільного захисту,  
оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними 
органами ОДА

Обласний 
бюджет 

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

2022-
2025 

Департамент  з питань  
цивільного захисту,  
оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними 
органами ОДА

Обласний 
бюджет 

Обласний 
бюджет

Придбання матеріальних засобів для поповнення 
регіонального матеріального резерву згідно з 
номенклатурою

2022-
2025 

Департамент  з питань  
цивільного захисту,  
оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними 
органами ОДА

Обласний 
бюджет

Поповнення 
матеріального 
резерву згідно із 
номенклатурою.
Підвищення рівня 
готовності органів 
управління 
цивільного захисту 
всіх рівнів до 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій

Обласний 
бюджет



Перелік заходів програми Виконавці

Всього 2022 2023 2024 2025

№ з/
п

Строк 
викона

ння 
заходу

Джерела 
фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) 
тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний 
результат 

3.1 79532,1 0,0 46720,7 17139,5 15671,9

3.2

Разом за напрямом 79532,1 0,0 46720,7 17139,5 15671,9

3.Створення  належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання 
невідкладної допомоги постраждалому населенню

Закупівля матеріально – технічних та ресурсних 
засобів, спеціалізованої аварійно-рятувальної 
техніки та оснащення з відповідною  
комплектацією та обладнанням для попередження 
та ліквідації  надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж 
 та виконання аварійно-рятувальних робіт *

2022-
2025

Департамент фінансів ОДА
 (в частині міжбюджетних 

трансфертів),                            
                      ГУ ДСНС 

України 
в Одеській області

Обласний 
бюджет

Підвищення 
боєготовності для 
ефективного 
виконання завдань з 
рятувння людей, 
гасіння пожеж та 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій.        

Реконструкція, капітальний ремонт, будівництво 
об'єктів державної форми власності*

2022-
2025

Департамент фінансів ОДА 
(в частині міжбюджетних 

трансфертів),                            
                      ГУ ДСНС 

України 
в Одеській області,                  
 АРЗ СП ГУ ДСНС України в 
Одеській області,    2 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України в 
Одеській області, 3 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Одеській 
області, 4 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Одеській області, 5 
ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Одеській області, 6 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України в Одеській 
області, 8 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Одеській області, 9 
ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Одеській області

Обласний 
бюджет

Обсяг фінансування визначається щороку рішенням 
про бюджет в розмірах, передбачених на 

фінансування за рахунок бюджету розвитку, 
відповідно до ст. 85 Бюджетного кодексу України

Ремонт та 
реконструкція 
обєктів державної 
форми 
власностіПідвищен
ня рівня 
оперативної 
готовності щодо 
виконання завдань з 
рятувння людей, 
гасіння пожеж та 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій.        

Обласний 
бюджет



Перелік заходів програми Виконавці

Всього 2022 2023 2024 2025

№ з/
п

Строк 
викона

ння 
заходу

Джерела 
фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) 
тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний 
результат 

4. Приведення акваторії Чорного моря та території, забруднених боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, у безпечний стан

4.1

2022 705,0 705,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 420,3 0,0 420,3 0,0 0,0

2024 195,4 0,0 0,0 195,4 0,0

2025 235,9 0,0 0,0 0,0 235,9

Разом за напрямом
1556,6 705,0 420,3 195,4 235,9

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

5.1 738,0 0,0 246,0 246,0 246,0

Разом за напрямом
738,0 0,0 246,0 246,0 246,0

Проведення робіт з очищення акваторії Чорного 
моря  та території від вибухонебезпечних 
предметів: 

2022-
2025 

Департамент фінансів ОДА
 (в частині міжбюджетних 

трансфертів),                            
                    АРЗ СП ГУ 

ДСНС України в Одеській 
області

Обласний 
бюджет

Мінімізація загрози 
настання нещасних 
випадків від 
поводження з 
вибухонебезпечним
и предметами

затонуле судно  в акваторії Чорного моря  біля 
курорту Лебедівка Татарбунарської міської 
громади Б-Дністровського району *

20 га  біля с.Троїцьке Яськівської сільської громади 
Одеського району*

20 га біля с. Костантинівка Кулевчанської сільської 
громади Б-Дністровського району *

4 га біля с.Мар'янівка Березівської міська громади 
Березівського району*

5 га біля залізничної станції в с.Сербка 
Курісовської сільської громади Березівського 
району*

Обласний 
бюджет

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

2022-
2025

Департамент фінансів ОДА
 (в частині межбюджетних 

трансфертів),         ГУ ДСНС 
України в Одеській області     
                                                   

           

Обласний 
бюджет

Навчання населення 
з питань пожежної 
безпеки. 
Підвищення рівня 
обізнаності 
населення правилам 
з питань пожежної 
безпеки, діям у разі 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій

Обласний 
бюджет



Перелік заходів програми Виконавці

Всього 2022 2023 2024 2025

№ з/
п

Строк 
викона

ння 
заходу

Джерела 
фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) 
тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний 
результат 

6.Матеріально-технічне забезпечення військових формувань, територіальної оборони

6,1 2022 42000,0 42000,0 0,0 0,0 0,0

Разом за напрямом 42000,0 42000,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ З обласного бюджету 154171,7 46500,0 54237,0 27430,9 26003,8

 * 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.

Забезпечення здійснення заходів та робіт з 
територіальної оборони і мобілізаційної підготовки 
місцевого значення на території області в умовах 
дії Закону України "Про правовий режим воєнного 
стану".                                                                 
Створення матеріального резерву для 
Регіонального управління сил територіальної 
оборони «Південь» щодо виконання заходів 
територіальної оборони у мирний час і в умовах 
особливого періоду, воєнного стану, а саме: 
придбання матеріальних засобів для підрозділів 
територіальної оборони, ремонт будівель, 
облаштування чергової частини, вартового 
приміщення, кімната зберігання зброї, придбання 
меблів, технічних засобів для навчання, 
комп’ютерна техніка, засоби зв’язку  тощо.
Розгортання підрозділів територіальної оборони 
для виконання завдань за призначенням, а саме: 
матеріально – технічне забезпечення підрозділів  
територіальної оборони для виконання завдань за 
призначенням, придбання майна.                                 
                 

Департамент фіннасів ОДА 
(в т.ч. і в частині 

міжбюджетних трансфертів)  
                                       
Департамент з питань
 цивільного захисту,
оборонної роботи та

взаємодії з
правоохоронними

органами ОДА,
Регіональне управління Сил 

територіальної оборони 
«Південь» Збройних сил 

України.                                    
                                 

Територіальні громади 
області.

обласний 
бюджет

Матеріально-
технічне 
забезпечення 
підрозділів 
територіальної 
оборони для 
виконання завдань 
за призначенням

Обласний 
бюджет



Пояснювальна записка 
до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 15 лютого 2022 року № 416-VIII «Про затвердження Регіональної 
програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 

2022-2025 роки»

Регіональну  програму  цивільного  захисту,  техногенної  та  пожежної  безпеки 
Одеської області на 2022-2025 роки (далі - Програма) розроблено на виконання пункту 4 
статті  19  Кодексу  цивільного  захисту  України  з  метою  поетапного  комплексного 
вирішення  проблемних  питань  у  сфері  цивільного  захисту,  запобігання  виникненню 
надзвичайних ситуацій, забезпечення  техногенної та пожежної безпеки на відповідній 
території.

В  умовах  дії  Закону  України  від  12.05.2015  №389-VIII «Про  правовий  режим 
воєнного стану», який визначає зміст правового режиму воєнного стану, правові засади 
діяльності  органів  державної  влади,  військових формувань,  військових адміністрацій, 
органів  місцевого  самоврядування  тощо  та  організацію  в  умовах  воєнного  стану 
гарантій  прав  і  свобод  фізичних  та  юридичних  осіб  тощо  є  необхідним  дієве  та 
оперативне  забезпечення  здійснення  військовими  формуваннями  та  територіальною 
обороною завдань, що на них покладаються. 

З  01.01.2022р.  набув  чинності  Закон  України  «Про  основи  національного 
спротиву», який врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху 
опору  і  відповідної  підготовки  громадян  України  до  національного  спротиву,  що  є 
невід'ємною складовою всеохоплюючої оборони держави на всій території України.

Основними завданнями Закону є формування національного спротиву; сприяння 
максимально  широкому  залученню  населення  до  дій,  спрямованих  на  забезпечення 
суверенітету  і  територіальної  цілісності  держави;  визначення  завдань  територіальної 
оборони,  підготовки  громадян  України  до  національного  спротиву;  забезпечення 
соціального захисту військовослужбовців і  добровольців Сил територіальної  оборони 
Збройних  сил  України  та  осіб,  які  виконують  завдання  руху  опору,  забезпечення 
охорони, збереження життя та здоров’я громадян області тощо. 

У зв’язку із можливою загрозою захоплення територій України, дій диверсійно-
розвідувальних  груп  щодо  дезорганізації  критично  важливих  об’єктів  забезпечення 
життєдіяльності населення, системи державного та військового управління є нагальним 
створення  військових  частин  (підрозділів)  Сил  територіальної  оборони  на  території 
Одеської  області,  районів,  міст,  їх  матеріально-технічного  забезпечення  для  захисту 
суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів 
влади, території і населення міста, боротьби з диверсійними розвідувальними групами 
та  незаконними  збройними  формуваннями,  а  також  підтримання  безпеки  та 
правопорядку в місті.

Для  вирішення  порушеного  питання  внесені  відповідні  зміни  у  додатки  до 
Програми  та  збільшено  обсяг  фінансового  ресурсу  за  напрямом  «6.  Матеріально-
технічне  забезпечення  військових  формувань,  територіальної  оборони»  в  сумі 
32 000,0 тис.грн. 

Зазначені  зміни  передбачають  збільшення  загальних  обсягів  фінансування 
Програми на 32 000,0 тис.грн.

Директор Департаменту фінансів
Одеської військової адміністрації                                                             Марина ЗІНЧЕНКО



Порівняльна  таблиця до проекту рішення 
  «Про затвердження Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Одеської області  на 2022-2025 роки»

Ресурсне забезпечення
Обсяг коштів , які 

пропонується залучити 
для виконання програми

Роки виконання Програми   (діюча) Роки виконання Програми (змінено) Відхилення

2022 2023
2024 2025

Всього, 
тис. грн.

2022 2023
2024 2025

Всього, 
тис. грн.

Всього, 
тис. грн.

Всього 14500,0 54237,0 27430,9 26003,8 122171,7 46500,0 54237,0 27430,9 26003,8 154 171,7 + 32000,0*

місцевий  бюджет, у т.ч.: 
14500,0 54237,0 27430,9 26003,8 122171,7 46500,0 54237,0 27430,9 26003,8 154 171,7 +32000,0*

- обласний бюджет
14500,0 54237,0 27430,9 26003,8 122171,7 46500,0 54237,0 27430,9 26003,8 154 171,7      +32000,0*

-бюджети об’єднаних 
територіальних громад

не підлягає прогнозуванню не підлягає прогнозуванню

*Примітка: фінансовий ресурс обласного бюджету – 30 000,0 тис.грн; інша субвенція з бюджету Таїровської селищної громади – 2 000,0 тис.грн


