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1. Паспорт 

Цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи обласної державної 

адміністрації (розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 

06.08.2020 №411) 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Кодекс Цивільного захисту України від 

2 жовтня 2012 року №5403-VІ; 

Закон України «Про захист інформації в 

інформаційно - телекомунікаційних 

системах» від 05 липня 1994 року №80/94-                       

ВР. 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 6 березня 2002 року № 264 «Про 

затвердження Порядку обліку місць 

масового відпочинку населення на водних 

об’єктах»; 
- від 19 серпня 2002 року № 1200 

«Про затвердження Порядку забезпечення 

населення і особового складу 

невоєнізованих формувань засобами 

радіаційного та хімічного захисту»; 

- від 29 березня 2006 року №373 «Про 

затвердження Правил забезпечення 

захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах»; 

- від 30 вересня 2015 року № 775 

«Про затвердження Порядку створення та 

використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій »; 

- від 27 вересня 2017 року №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. Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи облдержадміністрації 
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5. Учасники Програми Департамент з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи облдержадміністрації; 

6. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, що 

беруть участь у виконання 

Програми 

Обласний,  

районні,міські, селищні,сільські 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

у тому числі: 

 

Державний бюджет 

(субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам) 

 

кошти обласного бюджету 

 

кошти районних, міських, 

селищних, сільських бюджетів 

 

кошти інших джерел 

 

 

 

18832,5 тис. гривень 

 

 

 

2500,0 тис. гривень 

 

10552,5  тис. гривень  

 

 

280,0 тис. гривень 

 

5500,0 тис. гривень 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської 

області на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Кодексу 

цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VІ, Закону України «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 

№80/94-ВР, постанов Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №755 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», від 27.09.2017 №733 

«Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуації та зв’язку у сфері цивільного 

захисту», 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 МВС України від 10.04.2017 №301 і 

зареєстрованих в Мін’юсті від 04.05.2017 за № 566/30434. 

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 територіальної системи оповіщення і зв’язку, 

проведення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної системи 

централізованого оповіщення, створення комплексної системи технічного 

захисту інформації, удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, 

розвиток і вдосконалення рятувальних сил на водних об’єктах. 

В ході реалізації 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; 
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- забезпечення своєчасного та якісного експлуатаційно-технічного 

обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення; 

- створення комплексної системи технічного захисту інформації та 

проведення її атестації; 

- 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 і очищення дна акваторій пляжів водолазами, 

паспортизація пляжів; 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення обласної рятувально-

водолазної служби. 

 
 

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, забезпечення 

захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-

телекомунікаційних системах, 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. 
 

 

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 

територіальної системи централізованого оповіщення, захисту інформації в 

державних інформаційно-телекомунікаційних системах, розвитку і 

вдосконалення рятувальних сил на водних об’єктах, за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

Практична реалізація завдань Програми буде досягатися шляхом 

фінансування Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Чернігівської області на 2021-2025 роки з обласного бюджету та інших джерел, 

не заборонених законодавством.  

Обсяги фінансових ресурсів обласного бюджету та напрямки їх 

використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей 

бюджету та з дотриманням вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України, а обсяги  

фінансування з районних, міських, селищних, сільських бюджетів - 

відповідними місцевими органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Строк виконання Програми 2021-2025 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; 

- продовжити модернізацію пункту управління начальника цивільного 

захисту області; 

- забезпечити підтримання у постійній готовності до використання за 

призначенням територіальної системи централізованого оповіщення; 

- захистити відкриту інформацію, яка належить до державних 

інформаційних ресурсів, конфіденційну інформацію, яка перебуває у володінні 

розпорядників інформації та службової інформації, яка становить державну або 

іншу передбачену законом таємницю; 

- 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; 
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- розширити діапазон дій рятувальних сил та підвищити ефективність 

проведення пошуково-рятувальних робіт на воді. 

  

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 

 

 

В.о. директора Департаменту з питань  

цивільного захисту та оборонної  

роботи облдержадміністрації                                                 Станіслав ЮРЧЕНКО 



                                                                                                                                          Додаток 1 

до Цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту 

Чернігівської області на 2021-2025 роки 

  

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

на 2021-2025 роки 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтова

ні обсяги 

фінансува

ння 

(вартість) 

тис.грн 

у тому числі: Очікуваний 

результат 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Закупівля 

будівельних 

матеріалів  

1.2. Оперативне 

забезпечення  

аварійно-рятувальних 

формувань, 

залучених на 

локалізацію та 

ліквідацію 

надзвичайних 

ситуацій  

2021-2025 Департамент з          

питань  

цивільного  

захисту та  

оборонної  

роботи 

облдерж- 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

1600,0 - 400,0 400,0 400,0 400,0 Закупівля 

пального, 

обладнанням 

для 

проведення 

аварійно-

рятувальних 

робіт 

1.3. Першочергове 

життєзабезпечення 

постраждалого 

населення в зонах 

надзвичайних 

ситуацій 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Придбання 

матеріальних 

засобів для 

організації 

життєзабезпеч

ення 

населення 

 Усього     3100,0 300,0 700,0 700,0 700,0 700,0  
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2. Розвиток 

системи 

зв’язку, 

оповіщення 

та інформа-

тизації 

цивільного 

захисту 

2.1. Модернізація 

регіональної 

автоматизованої 

системи 

централізованого 

оповіщення 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

400,0 - 200,0 200,0 - - Підтримання 

системи 

оповіщення 

цивільного 

захисту у стані 

готовності до 

використання 

за 

призначенням 

2.2 Експлуатаційно-

технічне 

обслуговування 

програмно-апаратних 

засобів 

автоматизованої 

системи 

централізованого 

оповіщення 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

220,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 Підтримання 

модернізованої 

системи 

оповіщення у 

працездатному 

стані 

2.3. Забезпечення 

своєчасного та 

якісного 

експлуатаційно-

технічного 

обслуговування 

регіональної системи 

централізованого 

оповіщення П-160 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

4670,0 880,0 

 

900,0 930,0 960,0 1000,0 Утримання 

працездатності 

діючої системи 

оповіщення 

керівного 

складу та 

населення 

області 

2.4 Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації та 

проведення робіт по 

під’єднанню до 

національної 

телекомунікаційної 

мережі 

 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

130,0 - 130,0 - - - Використання 

цифрових 

технологій для 

передачі та 

отримання 

сигналів ЦЗ 
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2.5 Надання 

телекомунікаційних 

послуг з технічного 

обслуговування 

обладнання 

Чернігівською філією 

Концерну 

радіомовлення, 

радіозв’язку та 

телебачення 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

27,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 Здійснення 

перехвату 

першого 

каналу 

Українського 

радіо для 

забезпечення 

оповіщення 

населення в 

разі 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

 Усього     5447,5 924,5 1275,0 1180,5 1011,0 1056,5  

3. Технічний 

захист 

інформації 

3.1 Проведення 

атестації комплексу 

технічного захисту 

інформації  

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

70,0 70 - - - - Захист таємної 

інформації та 

інформації з 

обмеженим 

доступом 

3.2 Проведення 

інструментального 

контролю технічного 

захисту інформації  

 

   

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

255, 0 60,0 30,0 30,0 100,0 35,0 Захист таємної 

інформації та 

інформації з 

обмеженим 

доступом 

3.3 Створення 

комплексу 

технічного захисту 

інформації для 

обробки інформації з 

обмеженим 

доступом, 

персональних даних 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

80,0 - 40,0 - 40,0 - Захист 

інформації з 

обмеженим 

доступом та 

персональних 

даних 

 Усього     405,0 130,0 70,0 30,0 140,0 35,0  
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4. Удоскона-

лення 

системи 

реагування 

на 

надзвичайні 

ситуації 

 

 

4.1. Створення запасів 

засобів захисту 

органів дихання від 

бойових отруйних 

речовин для 

непрацюючого 

населення, яке 

проживає в містах, 

віднесених до груп з 

цивільного захисту 

2021-2025 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 Закупівля 750 

протигазів від 

бойових 

отруйних 

речовин 

4.2. Забезпечення 

промисловими 

засобами захисту 

органів дихання від 

небезпечних хімічних 

речовин непрацюю-

чого населення, яке 

проживає в 

прогнозованій зоні 

хімічного забруднення 

2021-2025 м. Бахмач  Місцеві 

бюджети 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Закупівля 75 

протигазів від 

небезпечних 

хімічних 

речовин 

с. Кобижча  50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

с. Світличне  5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

м. Городня  10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

м. Ічня  5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

смт.  Короп  5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

м. Мена  10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

м. Н-Сіверський 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

смт. Срібне  5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

м. Ніжин 25,0 5,0 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     2780,0 550,0 550,0 560,0 560,0 560,0  

5. Здійснення 

організацій-

них та 

спеціальних 

заходів щодо 

запобігання 

виникненню 

надзвичай-

них ситуацій 

5.1. Створення 

локальних систем 

виявлення та  

оповіщення загрози 

виникнення 

надзвичайних 

ситуацій на ОПН  

2021-2025 Керівники 

потенційно 

небезпечних 

об’єктів 

 

Кошти 

підпри- 

ємств 

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Установлення 

50 локальних 

систем  

виявлення 

надзвичайних 

ситуацій на 

ОПН 

5.2. Розроблення 

документів, 

необхідних для 

проведення аварійно-

рятувальних та інших 

невідкладних робіт на 

ПНО 

2021-2025 Керівники 

потенційно 

небезпечних 

об’єктів 

 

Кошти 

підпри- 

ємств 

500,0 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 Розроблення 25 

планів 

локалізації та 

ліквідації 

аварій 

 Усього     5500,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0  
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Директор Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                       Сергій БОЛДИРЕВ  
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6. Розвиток  і  

вдосконален-

ня рятуваль- 

них  сил  на  

водних  

об’єктах 

 

6.1. Придбання 

катера типу 

«Гайдамака» 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

 

Обласний 

бюджет 

300,0 - 300,0 - - - Закупівля 

одного катеру 

для обласної 

рятувально-

водолазної 

служби з 

метою 

забезпечення 

безпеки на 

водних 

об’єктах 

області 

6.2. Придбання 

оснащення  для 

рятувально-

водолазної служби 

2021-2025 Департамент з 

питань 

цивільного 

захисту та 

оборонної 

роботи 

облдерж-

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

350,0 50,0 - 100,0 100,0 100,0 Придбання 50 

одиниць 

спорядження  

для обласної 

рятувально-

водолазної 

служби з 

метою 

забезпечення 

безпеки на 

водних 

об’єктах 

області 

 Усього     650,0 50,0 300,0 100,0 100,0 100,0  

 Разом     17882,5 3054,5 3995,0 3670,5 3611,0 3551,5  



 
 

 

Ресурсне забезпечення 

 Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки 

(тис.грн) 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання Програми 2021 рік 

 

2022 рік 

 
2023 рік 

 
2024 рік 

 
2025 рік 

 

Обсяг ресурсів, всього 3054,5 3995,0 3670,5 3611,0 3551,5 17882,5 

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 1404,5 2345,0 2010,5 1951,0 1891,5 9602,5 

районні, міські, селищні, сільські 

бюджети 
50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 280,0 

кошти небюджетних джерел 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 

 

 

 

Директор Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації                                                                                       Сергій БОЛДИРЕВ  
 

 

Додаток 2 

до Цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Чернігівської області 

на 2021-2025 роки 
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