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Про фінансування заходів з утримання
та експлуатаційно-технічного
обслуговування територіальної
автоматизованої системи централізованого
оповіщення Херсонської області у 2018 році
Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення
Херсонської області (далі - Система оповіщення) є складовою частиною
загальнодержавної системи централізованого управління та оповіщення.
Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України та пункту 9
Положення про організацію оповіщення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733,
утримання, реконструкція та забезпечення постійної готовності до дій за
призначенням територіальних автоматизованих систем централізованого
оповіщення здійснюється місцевими органами виконавчої влади.
Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів
оповіщення і телекомунікацій (канали та лінії зв’язку), проведення
організаційно-технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому запуску
Системи оповіщення здійснюється на договірній основі.
Вартість експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури Системи
оповіщення у 2018 році, розрахована Херсонською філією ПАТ “Укртелеком” і
казенним підприємством “Укрспецзв’язок” згідно з інструкцією про порядок
експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних
засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку
України, затвердженою спільним наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи і Державного комітету зв’язку та інформатизації
України від 16 серпня 2000 року № 210/119, складає 1 175, 288 тис.грн.
Відповідно до програми запобігання виникненню та ліквідації
надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у
Херсонській області на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 10 вересня 2015 року № 1302 (зі змінами), для фінансування
експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури Системи оповіщення на
2018 рік передбачено 759,438 тис.грн.
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Зазначені кошти є мінімально необхідною сумою для забезпечення
функціонування Системи оповіщення і включають фактичні витрати
телекомунікаційних підприємств на утримання апаратури Системи оповіщення
(оплата спожитої апаратурою електроенергії, оренда нерухомого майна
(технологічних приміщень, де розміщена апаратура оповіщення), витрати на
відрядження спеціалістів для проведення регламентних та ремонтних робіт у
районах області тощо.
Однак відповідно до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року
№ 679 “Про обласний бюджет на 2018 рік” на зазначені цілі передбачено лише
180 тис.грн, що унеможливлює укладання відповідних договорів з
Херсонською філією ПАТ “Укртелеком” і казенним підприємством
“Укрспецзв’язок”. Це, у свою чергу, може призвести до непередбачуваних
ситуацій щодо готовності Системи оповіщення.
Враховуючи викладене та з метою забезпечення постійної цілодобової
готовності Системи оповіщення у мирний час і в умовах особливого періоду,
відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 6,
пунктом 2 статті 27, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:
1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації в ході
виконання обласного бюджету розглянути можливість фінансування заходів з
експлуатаційно-технічного
обслуговування
апаратури
територіальної
автоматизованої системи централізованого оповіщення Херсонської області у
2018 році в межах програми запобігання виникненню та ліквідації
надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у
Херсонській області на 2016 - 2020 роки.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації Чабана В. І.
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