Про затвердження регіональної Програми
"Територіальна оборона" на 2014 рік

Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Законом України "Про оборону України", Законом України
"Про затвердження Указу Президента України "Про часткову мобілізацію"", Указом
Президента України "Про затвердження Положення про територіальну оборону
України", щодо проведення часткової мобілізації на території України та
формування в області підрозділів територіальної оборони, враховуючи висновки
профільних постійних комісій обласної ради,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити регіональну Програму "Територіальна оборона" на
2014 рік (додаток на 7 аркушах).
2.
Визначити головним розпорядником коштів регіональної
Програми "Територіальна оборона" на 2014 рік управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації.
3.
Виконання регіональної Програми "Територіальна оборона" на
2014 рік покласти на Полтавський обласний військовий комісаріат.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань забезпечення законності та правопорядку.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

П.В.ВОРОНА

Додаток
до рішення першого
засідання двадцять
третьої сесії
обласної ради шостого
скликання
від 27 червня 2014 року

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
«Територіальна оборона»
на 2014 рік

м.Полтава
2014 р
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Загальна характеристика програми
Регіональна Програма «Територіальна оборона» на 2014 рік (даліПрограма) розроблена відповідно до положень Конституції України, Законів
України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», від 17
березня 2014 року № 1126-VІІ „Про затвердження Указу Президента України
„Про часткову мобілізацію” та Указу Президента України від 2 вересня 2013
року № 471/2013 „Про затвердження Положення про територіальну оборону
України”, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України.
Розробником Програми є управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Полтавської облдержадміністрації.
Співрозробниками Програми є:
сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату облдержадміністрації;
Полтавський обласний військовий комісаріат.
Відповідальним виконавцем Програми є Полтавський обласний
військовий комісаріат.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки,
втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням
соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними
формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових
підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної
влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління,
військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на
території Кримського півострову, Донецької та Луганської областей, можливою
загрозою захоплення інших територій України виникла нагальна потреба в
створенні підрозділів територіальної оборони області та їх матеріальнотехнічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави,
охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної
влади, території і населення нашої області, боротьби з диверсійними та іншими
незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання
безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру.
З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету
виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів з
обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
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Мета програми
Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного
забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони
області засобами захисту, предметами речового майна і спорядження для
підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту
державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих
(стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і
населення нашої області, боротьби з диверсійними та іншими незаконно
створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і
правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру.
.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми
Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріальнотехнічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони
області засобами захисту, предметами речового майна і спорядження, пальномастильними матеріалами.
Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення
матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони
Полтавської області, які формуються Полтавським обласним військовим
комісаріатом.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2014 року.
Напрями діяльності і заходи програми
Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо
матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони
Полтавської області.
Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад
підрозділів територіальної оборони Полтавської області необхідними засобами
захисту, майном та спорядженням згідно з потребами.
Результативні показники
(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)
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Результативним показником ефективності виконання заходів програми є
повне
забезпечення
матеріально-технічними
засобами
підрозділів
територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі
завдань, покладених на дані формування, на суму 22564 тис. гривень.
Оцінка ефективності виконання заходів Програми.
Виконання заходів програми дозволить:
підвищити обороноздатність держави;
забезпечити підсилення охорони важливих (стратегічних) об’єктів і
комунікацій, органів державної влади, території і населення області;
ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними
озброєними формуваннями;
підтримувати безпеку і правопорядок на території області;
підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру;
зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;
в повному обсязі оснастити формування територіальної оборони області.
Система управління та контролю за ходом виконання Програми.
Органом управління Програмою в області є управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та сектор взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,
які, в межах повноважень, здійснюють координацію і контроль за ходом
виконання Програми.
Відповідальним за надання звітних матеріалів є управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (термін подання звітності до
20 січня 2015 року).
Узагальнену інформацію про результати виконання заходів Програми
Полтавський обласний військовий комісаріат подає управлінню з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до 10 січня 2015 року.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється управлінням з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

_______________________________________
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Таблиця 1

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

8.1
8.2

Паспорт
регіональної програми «Територіальна оборона»
на 2014 рік
Ініціатор розроблення
Полтавський обласний військовий
Програми
комісаріат,
Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації
Дата, номер і назва
Закон України від 6 грудня 1991 року №
розпорядчого документа
1932-XII «Про оборону України»;
органу виконавчої влади
Закон України від 17 березня 2014 року
про розроблення програми
№ 1126-VІІ „Про затвердження Указу
Президента України „Про часткову
мобілізацію”;
Указ Президента України від 2 вересня
2013 року №471/2013 „Про затвердження
Положення про територіальну оборону
України”
Розробник програми
Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації
Співрозробники програми
Сектор взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації,
Полтавський
обласний військовий комісаріат
Відповідальний виконавець Полтавський обласний військовий
програми
комісаріат
Термін реалізації програми 2014 рік
Перелік бюджетів, які
Обласний бюджет
беруть участь у виконанні
програми
Загальний обсяг фінансових 22564 тис. гривень
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,
у тому числі:
коштів обласного бюджету
5000 тис. гривень
коштів інших джерел, не
17564 тис. гривень
заборонених
законодавством
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Таблиця 2

Ресурсне забезпечення
регіональної програми «Територіальна оборона»
на 2014 рік
тис. гривень

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
обласний бюджет
кошти інших джерел

2014 рік

Всього витрат на
виконання програми

22564

22564

5000
17564

5000
17564
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Таблиця 3
Напрями діяльності та заходи регіональної програми
«Територіальна оборона» на 2014 рік

№
з/п

Назва завдання

1. Придбання
засобів
захисту,
речового
майна та
спорядження,
пальномастильних
матеріалів
2. Придбання
засобів
захисту,
речового
майна та
спорядження,
пальномастильних
матеріалів

Строк
Перелік заходів
виконання
програми
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень

закупівля
2014 рік Полтавський
кошти
засобів
обласний
обласного
захисту,
військовий
бюджету
речового
комісаріат
майна та
спорядження,
пальномастильних
матеріалів
закупівля
2014 рік Полтавський кошти інших
засобів
обласний
джерел, не
захисту,
військовий заборонених
речового
комісаріат
закономайна та
давством
спорядження,
пальномастильних
матеріалів
Усього:

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Очікуваний результат

5000

Забезпечення функціонування підрозділів
територіальної оборони Полтавської
області

17564

Забезпечення
функціонування
підрозділів територіальної оборони
Полтавської області

22564
В.М. Стеблянко

