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1. Паспорт 

Цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Обласна державна адміністрація 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Кодекс Цивільного захисту України від 

2 жовтня 2012 року №5403-VІ, 

постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 29 березня 2001 № 308 „Про 

порядок створення і використання 

матеріальних резервів для запобігання, 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх 

наслідків”; 

- від 15 лютого 1999 № 192 „Про 

затвердження Положення про організацію 

оповіщення і зв’язку у надзвичайних 

ситуаціях”; 

- від 19 серпня 2002 № 1200 „Про 

затвердження Порядку забезпечення 

населення і особового складу 

невоєнізованих формувань засобами 

радіаційного та хімічного захисту”; 

- від 6 березня 2002 № 264 „Про 

затвердження Порядку обліку місць 

масового відпочинку населення на водних 

об’єктах” 

- від 27 вересня 2017 №733 „Про 

затвердження Положення про організацію 

оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуації та 

зв’язку у сфері цивільного захисту”  

3. Розробник Програми Департамент з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи облдержадміністрації 

4. Співрозробники Програми Управління ДСНС України в області 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи облдержадміністрації 

6. Учасники Програми Департамент з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

Управління ДСНС України в області 

7. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки 
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8. Перелік місцевих бюджетів, що 

беруть участь у виконання 

Програми 

Обласний,  

районні (міські) 

 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

у тому числі: 

 

Державний бюджет 

(субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам) 

 

коштів обласного бюджету, 

 

районних, міських (міст 

обласного підпорядкування) 

бюджетів, 

 

коштів інших джерел 

 

 

 

18011,3 тис. гривень 

 

 

 

2500,0 тис. гривень 

 

7133,3  тис. гривень  

 

 

 

658,0 тис. гривень 

 

7720,0 тис. гривень 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської 

області на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Кодексу 

цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VІ, постанов Кабінету 

Міністрів України від 29.03.2001 № 308 „Про порядок створення і 

використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” (із змінами), від 

15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і 

зв’язку у надзвичайних ситуаціях”, від 19.08.2002 № 1200 „Про затвердження 

Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань 

засобами радіаційного та хімічного захисту” (із змінами), від 6.03.2002 № 264 

„Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах”, „Про затвердження Правил охорони життя людей на водних 

об’єктах України” (із змінами), затверджених наказом МНС України від 

03.12.2001 № 272 і зареєстрованих в Мін’юсті від 01.02.2002 за № 95/6383. 

Програмою передбачено створення регіонального матеріального резерву 

для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру з метою екстреного використання його у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій (відповідно до Номенклатури та обсягів регіонального 

матеріального резерву Чернігівської області для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру), розвиток регіональної системи оповіщення і зв’язку, 

проведення експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи 

централізованого оповіщення, удосконалення системи реагування на 

надзвичайні ситуації, розвиток і вдосконалення рятувальних сил на водних 

об’єктах, проведення роз’яснювально-пропагандистської роботи серед 

населення. 

З прийняттям Програми буде здійснено: 

придбання будівельних матеріалів, необхідних для надання термінової 

допомоги постраждалому населенню для ремонту будівель та споруд в зонах 

масштабних надзвичайних ситуацій; 

придбання пального для оперативного забезпечення підрозділів 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних 

формувань, державних і комунальних служб, залучених на локалізацію та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій (катастрофічне затоплення, повені, зсуви, 

руйнівні наслідки несприятливих гідрометеорологічних умов, руйнування 

житлових та виробничих будівель і споруд, пожежі та ін.); 

придбання обладнання для надання термінової допомоги населенню, 

першочергового життєзабезпечення постраждалого населення в зонах 

надзвичайних ситуацій та осіб, які залучаються для ліквідації надзвичайних 

ситуацій та здійснення рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт; 

розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного 

захисту Чернігівської області; 

забезпечення своєчасного та якісного експлуатаційно-технічного 

обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення; 
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забезпечення непрацюючого населення засобами радіаційного та 

хімічного захисту; 

удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації; 

здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

обстеження місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів 

часів минулих війн; 

обстеження і очищення дна акваторій пляжів водолазами, паспортизація 

пляжів; 

облаштування місць, заборонених для купання, відповідними 

попереджувальними знаками; 

удосконалення системи зв’язку та оповіщення щодо надзвичайних 

ситуацій та нещасних випадків на водних об’єктах; 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення обласної рятувально-

водолазної служби; 

виготовлення та розповсюдження наочних матеріалів, посібників щодо 

безпеки життєдіяльності населення. 
 

3. Мета  Програми 
 

Метою Програми є захист населення і територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне 

функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи 

цивільного захисту, підтримання у постійній готовності територіальної системи 

централізованого оповіщення, забезпечення оповіщення та інформування 

населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, проведення 

пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, створення та 

вдосконалення безпечних умов для користування водними об’єктами, розвиток 

і удосконалення рятувальних сил на водних об’єктах, проведення 

розяснювально-пропагандистської роботи серед населення.  
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми  
 

Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації визначені ймовірні надзвичайні ситуації, що можуть 

виникнути на території області та відпрацьовані відповідні Плани реагування 

територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. 

Організаційне забезпечення виконання заходів з реалізації Програми 

здійснює Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

Джерелами фінансування Програми є кошти обласного та місцевих 

бюджетів, субвенції з державного бюджету місцевим, кошти підприємств, 

установ і організацій всіх форм власності, добровільні пожертвування фізичних 

і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не 

заборонені законодавством джерела. 
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Передбачається фінансування заходів щодо створення регіонального 

матеріального резерву, розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації 

цивільного захисту, своєчасного експлуатаційно-технічного обслуговування 

регіональної системи централізованого оповіщення, розвитку і вдосконалення 

рятувальних сил на водних об’єктах та проведення роз’яснювально-

пропагандистської роботи серед населення, за рахунок коштів обласного бюджету. 

Практична реалізація завдань Програми буде досягатися шляхом 

фінансування Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Чернігівської області на 2016-2020 роки з обласного бюджету та інших джерел, 

не заборонених законодавством. Обсяг фінансування з районних та міських 

бюджетів визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

Строк виконання Програми 2016-2020 роки. 
 

5. Результативні показники виконання Програми 
 

У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне 

функціонування системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру регіонального рівня. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- поповнити і використовувати регіональний матеріальний резерв для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків; 

- провести модернізацію пункту управління начальника цивільного 

захисту області; 

- забезпечити підтримання у постійній готовності до використання за 

призначенням територіальної системи централізованого оповіщення; 

- створити локальні системи виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки, локальні системи 

оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких 

об’єктів у разі виникнення аварій; 

- здійснити накопичення засобів індивідуального захисту органів 

дихання від бойових отруйних і хімічних речовин для забезпечення 

непрацюючого населення; 

- підвищити ефективність заходів щодо попередження надзвичайних 

ситуацій та загибелі людей на водних об’єктах; 

- розширити діапазон дій рятувальних сил та підвищити ефективність 

проведення пошуково-рятувальних робіт на воді; 

- підвищити якість та ефективність роз’яснювально-пропагандистської 

роботи серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності.  
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6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання Програми покладається на Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації. 

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації має забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів 

Програми та ефективне і цільове використання коштів.  

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної 

державної адміністрації щороку до 15 лютого готує та подає обласній 

державній адміністрації та обласній раді узагальнений звіт про стан виконання 

завдань та заходів Програми і використання бюджетних коштів 

 

 

Директор Департаменту з питань  

цивільного захисту та оборонної  

роботи облдержадміністрації                                                           С.  БОЛДИРЕВ 



                                                                                                                                                   Додаток 1 

До Цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту 

Чернігівської області на 2016-2020 роки 

  

Напрями діяльності та заходи  Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту в Чернігівській області  

на 2016-2020 роки 

 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансува

ння 

(вартість)

тис.грн 

у тому числі: Очікуваний 

результат 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Створення та 

поповнення 

регіонального 

матеріального 

резерву 

1.1. Надання 

термінової допомоги 

населенню для 

проведення аварійно-

відновлювальних 

робіт 

2016-2020 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

575,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

Запобігання і 

ліквідація 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного і 

природного 

характеру з 

мінімальними 

фінансовими і 

матеріальними 

затратами 

 

 

1.2. Оперативне 

забезпечення аварійно-

рятувальних 

формувань, залучених 

на локалізацію та 

ліквідацію 

надзвичайних ситуацій 

2016-2020 Обласний 

бюджет 

1840,0 360,0 360,0 400,0 360,0 360,0 

1.3. Першочергове 

життєзабезпечення 

постраждалого 

населення в зонах 

надзвичайних 

ситуацій 

2016-2020 Обласний 

бюджет 

1100,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 

 Усього  

 

   
3515,0 695,0 695,0 735,0 695,0 695,0 
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2. Розвиток 

системи 

зв’язку, 

оповіщення 

та 

інформати-

зації 

цивільного 

захисту 

2.1. Модернізація 

регіональної 

автоматизованої 

системи 

централізованого 

оповіщення 

2016-2020 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Підтримання 

системи 

оповіщення 

цивільного 

захисту у стані 

готовності до 

використання за 

призначенням 

2.2. Створення 

комплексу 

технічного захисту 

інформації для 

обробки відкритої 

інформації, 

персональних даних 

та таємної інформації 

2016-2020 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

135,0 92,0 21,5 21,5 - - 

Захист 

інформації з 

обмеженим 

доступом 

2.3. Забезпечення 

своєчасного та 

якісного 

експлуатаційно-

технічного 

обслуговування 

регіональної системи 

централізованого 

оповіщення  

2019-2020 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

1388,8 - - - 638,8 750,0 

Утримання 

працездатн-

ості діючої 

системи 

оповіщення 

керівного 

складу та 

населення 

області 

 Усього     2523,8 292,0 221,5 221,5 838,8 950,0  

3. Удоскона-

лення 

системи 

реагування 

на 

надзвичайні 

ситуації 

3.1. Створення 

запасів засобів 

індивідуального 

захисту органів 

дихання від бойових 

отруйних речовин 

для непрацюючого 

населення, яке 

проживає в містах, 

віднесених до груп з 

цивільного захисту 

2016-2020 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

 

Державний 

бюджет 

(субвенції з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам) 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Захист 

населення під 

час 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 
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  3.2. Забезпечення 

промисловими 

засобами захисту 

органів дихання від 

небезпечних хімічних 

речовин 

непрацюючого 

населення, яке 

проживає в 

прогнозованій зоні 

хімічного 

забруднення 

2016-2020 Бобровицький Місцеві 

бюджети 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Захист 

непрацюючого 

населення під 

час 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій на 

хімічно 

небезпечних 

об’єктах 

Горднянський 6,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Ічнянський 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Коропський 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Менський 40,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

Н-Сіверський 2,0 - 1,0 1,0 - - 

Срібнянський 6,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

м.Ніжин 24,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

м.Прилуки 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

м.Чернігів 80,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 

 
Усього 

 
    2698,0 529,0 531,0 548,0 545,0 545,0  

4. Здійснення 

організацій-

них та 

спеціальних 

заходів щодо 

запобігання 

виникненню 

надзвичай-

них ситуацій 

4.1. Створення 

локальних систем 

виявлення загрози 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій на об’єктах 

підвищеної 

небезпеки і 

локальних систем 

оповіщення 

населення у зонах 

можливого ураження 

  

2016-2020 Управління  

ДСНС в 

області, 

Керівники 

потенційно 

небезпечних 

об’єктів 

Кошти 

підприємств 

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

Захист 

населення від 

небезпечних 

факторів 

техногенного 

характеру 

4.2. Розроблення 

документів, 

необхідних для 

проведення аварійно-

рятувальних та інших 

невідкладних робіт 

на ПНО 

 

 

 

2016-2020 Управління 

ДСНС в 

області 

Керівники 

потенційно 

небезпечних 

об’єктів 

Кошти 

підприємств 

720,0 120,0 120,0 160,0 200,0 120,0 

Оперативне 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації 
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  4.3. Обстеження 

місцевості та 

знешкодження 

вибухонебезпечних 

предметів на 

території області 

(виконання 

термінових заявок) 

2016-2020 Бахмацький Кошти 

місцевих 

бюджетів 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Захист 

населення від 

вибухонебезпе

чних предметів 

Бобровицький 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Борзнянський 60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Варвинський 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Городнянський 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ічнянський 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Козелецький 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Коропський 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Корюківський 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Куликівський 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Менський 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ніжинський 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Н.-Сіверський 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Носівський 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Прилуцький 35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Ріпкинський 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Семенівський 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Сосницький 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Срібнянський 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Талалаївський 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Чернігівський 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Сновський 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

м. Ніжин 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

м. Прилуки 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

м. Чернігів 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

м. Новгород-

Сіверський 
20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 Усього     8180,0 1212,0 1212,0 2252,0 2292,0 1212,0  

5. Розвиток  і  

вдосконален-

ня  

рятувальних  

сил  на  

водних  

об’єктах 

5.1. Придбання 

компресора для 

наповнення повітрям 

балонів аквалангів 

2016-2020 Обласна 

рятувально-

водолазна 

служба 

Обласний 

бюджет 
160,0 - - 160,0 - - 

Підвищення 

можливостей 

обласної 

рятувально-

водолазної служби 

у проведенні 

пошукових та 

рятувальних робіт 

5.2. Придбання 

плавзасобів типу 

шлюпки рятувальні 

2016-2020 Обласна 

рятувально-

водолазна 

служба 

Обласний 

бюджет 
583,0 116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 
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5.3. Придбання  

засобів забезпечення 

спусків водолазів при 

низьких 

температурах 

2016-2020 Обласна 

рятувально-

водолазна 

служба 

Обласний 

бюджет 

116,5 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

Підвищення 

можливостей 

обласної 

рятувально-

водолазної 

служби у 

проведенні 

пошукових та 

рятувальних 

робіт 

 

 Усього     859,5 139,9 139,9 299,9 139,9 139,9  

6. Проведення 

роз’яснюва- 

льно-

пропаганди-

стської  

роботи 

серед 

населення 

6.1. Виготовлення 

наочних матеріалів з 

безпеки 

життєдіяльності 

населення 

2016-2020 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Наочне 

сприйняття 

населенням 

вимог безпеки 

життєдіяльност

і та порядку дій 

в разі 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

6.2. Проведення 

обласних етапів 

Всеукраїнського 

збору-змагання 

"Школа безпеки". 

2016-2020 Управління 

освіти і науки 

облдержадмі-

ністрації, 

Навчально-

методичний 

центр ЦЗ та 

БЖД 

Чернігівської 

області 

Обласний 

бюджет 

35,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

Підвищення 

рівня 

обізнаності 

дітей з питань 

безпеки 

життєдіяльност

і та порядку дій 

на випадок 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

 Усього     235,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0  

 Разом     18011,3 2912,9 2845,4 4103,4 4558,7 3590,9  



 
 

 

Ресурсне забезпечення 

 Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки 

(тис.грн) 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання Програми 2016 рік 

 

2017 рік 

 
2018 рік 

 
2019 рік 

 
2020 рік 

 

Обсяг ресурсів, всього 2912,9 2845,4 4103,4 4558,7 3590,9 18011,3 

у тому числі:       

державний бюджет (субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам) 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

обласний бюджет 1171,9 1102,4 1303,4 1721,7  1833,9 7133,3 

районні, міські (міст обласного 

підпорядкування) бюджети 
121,0 123,0 140,0 137,0 137,0 658,0 

кошти небюджетних джерел 1120,0 1120,0 2160,0 2200,0 1120,0 7720,0 

 

 

 

Директор Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                          С. БОЛДИРЕВ 

 

Додаток 2 

До Цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Чернігівської області 

на 2016-2020 роки 
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