
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2 0 2 0  р. сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 22 вересня 2016 року № 179 (зі змінами та доповненнями)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, 
постанов Кабінету Міністрів України від 11 січня 2014 року №11 «Про 
затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», 
від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про 
функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту», від ЗО вересня 2015 року №775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою подальшого 
забезпечення належних умов захисту населення і територій Вінницької області 
у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, враховуючи висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до обласної Комплексної програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 7 
скликання від 22 вересня 2016 року № 179 (зі змінами та доповненнями) (далі 
-  Програма) такі зміни і доповнення:

1.1 Додатки 1,2,3,4 до Програми викласти у новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної Ради

«Про внесення змін до обласної Комплексної програми
захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки, 
затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 22 вересня 2016 року № 179»

«Обласна Комплексна програма захисту населення і територій 
Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017- 
2021 роки» (далі -  Комплексна програма) розроблена на виконання закону 
України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки», Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету 
Міністрів України від 11 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення 
про єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 2015 року 
№101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”, від 30 вересня 2015 
року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій» і затверджена рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 22 вересня 2016 року № 179.

Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Подолання надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території 

Вінницької області та потребують додаткового виділення коштів до 
регіонального матеріального резерву.

Для цього в Комплексній програмі захисту населення і територій 
Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017- 
2021 роки необхідно на 2020-2021 роки додатково передбачити видатки на 
ліквідацію надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території 
Вінницької області, в сумі 12 млн. 200 тис. грн. (з урахуванням індексу інфляції) 
щорічно.

З метою забезпечення утримання Департаментом з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації матеріально-технічних складів, споруд цивільної оборони 
та цивільного захисту, забезпечення публічної безпеки та протидії від 
протиправних посягань необхідно на 2020-2021 роки додатково передбачити 
видатки в сумі 500 тис. грн. (з урахуванням індексу інфляції) щорічно.

Пропонується внести відповідні зміни:
до пункту 1.2 Додатку 3 шляхом виділення додаткових коштів на 

Утримання внутрішньообласної системи оповіщення, міського та позаміського 
запасних пунктів управління облдержадміністрації, матеріально-технічних 
складів, та споруд цивільної оборони та цивільного захисту, забезпечення 
публічної безпеки та протидії від протиправних посягань;
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до пункту 5.1 Додатку 3 шляхом виділення додаткових коштів на 
матеріальне-технічне забезпечення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та організації життєзабезпечення постраждалих на 2020 та 2021 роки.

в пункті 1 підпункт 1.2 додатку 3 викласти в наступній редакції: 
Утримання внутрішньообласної системи оповіщення, міського та позаміського 
запасних пунктів управління облдержадміністрації, матеріально-технічних 
складів, та споруд цивільної оборони та цивільного захисту, забезпечення 
публічної безпеки та протидії від протиправних посягань

Прийняття рішення буде сприяти:
забезпеченню утримання Департаментом матеріально-технічних складів, 

споруд цивільної оборони та цивільного захисту, забезпечення публічної 
безпеки та протидії від протиправних посягань;

ефективному забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення області та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації.

Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, цивільного захис 
та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації Сергій ВОВЧЕНКО



Додаток 1
до ріш ення___сесії
обласної Ради 7 скликання 
від __________ р о ку № ____

Додаток 1
до Комплексної програми захисту населення і 
територій Вінницької області у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки

Загальна характеристика
Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки
____________________________________ (нова редакція)____________________________________

1. Ініціатор розробки Комплексної програми
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами

2.
Дата, номер і назва розпорядчого документу органу 
виконавчої влади про розробку Комплексної 
програми

Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки”,
12.08.2016 р. № 01.01-11/5451 доручення заступника голови обласної державної 
адміністрації "Про підготовку проекту Комплексної програми захисту 
населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки".

3. Розробник Комплексної програми
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами

4. Співробітники розробки Комплексної програми
Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласні організації і 
установи, територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

5. Відповідальний виконавець Комплексної програми
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами

6. Учасники Комплексної програми

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласні організації і 
установи, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, 
навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Вінницької області, наукові заклади і центри

7. Термін реалізації Комплексної програми 2017-2021 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у Районні, міські (міст обласного значення)



виконанні Комплексної програми

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації Комплексної програми, всього тис. грн 148 800,55

В тому числі бюджетних коштів,тис. грн. 148 800,55
-з них коштів обласного бюджету: 139 615,55

9.1 - районних, міських (міст обласного значення) 
бюджетів.

9 185,00

10. Основні джерела фінансування Комплексної 
програми Обласний бюджет, районні, міські (міст обласного значення) бюджети

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації Сергій ВОВЧЕНКО



Додаток 2
до рішення___ сесії
обласної Ради 7 скликання 
в ід _________року № _____

Додаток 2
до Комплексної програми захисту 
населення і територій Вінницької області 
у разі загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій на 2017 -  2021 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у 

разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки
(нова редакція)

_______________________________________ тис, грн.____________________________________________________ ______________

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання Комплексної програми

Витрати по роках тис. грн.) Всього 
витрат на 
виконання 
Програми

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

Обсяги ресурсів, у тому числі: 15 365,11 32 560,11 24 985,11 37 885,11 38 005,11 148800,55

Державний бюджет - - - - - -

Обласний бюджет 13490,11 30735,11 23160,11 36055,11 36175,11 139615,55

Районні, міські (міст обласного значення) бюджети 1875,0 1825,0 1825,0 1830,0 1830,0 9185,0

Кошти небюджетних джерел - - - - - -

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації Сергій ВОВЧЕНКО



Додаток З
до рішення___сесії

обласної Ради 7 скликання
в ід _____________року №

Додаток З
до Комплексної програми захисту населення 
і територій Вінницької області у разі загрози 
та виникнення надзвичайних ситуацій на 
2017-2021 роки

П О К А З Н И К И  Н А П Р Я МІ В  
Комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017 -  2021 роки
(нова редакція)

№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
1 Удосконалення 

організації управління 
заходами захисту 
населення і територій 
від надзвичайних 
ситуацій техногенного та 
природного характеру

6702,11 8 552,11 8 652,11 9 052,11 9 092,11 42 050,55 Підвищення
функціональної

готовності
органів

управління
цивільного

захисту

1.1 Проектування та 
створення 1 -ї черги 
регіональної
автоматизованої системи 
централізованого 
оповіщення населення (з 
урахуванням утворення 
спроможних

Обласна 
система 

оповіщення 
органів 

управління і 
населення

Існуюча 
система стане 

обмежено- 
непридатною 
із введенням 

цифрових 
каналів і АТС

3 727,11 3 227,11 1710,11 3 227,11 3 167,11 15 058,55 Створення 
сучасної 

обласної системи 
оповіщення із 

запровадженням 
сучасних 

технологій

1



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результатдані 2017 2018 2019 2020 2021
територіальних громад, 
що створюються 
відповідно до Закону 
України «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних громад» )

Виготовлення проектної 
документації на 
впровадження типового 
комплексу регіональної 
автоматизованої 
системи
централізованого 
оповіщення населення

3 727,11 3 727,11 Впровадження 
типового 
комплексу 

регіональної 
автомат изованої 

системи 
централізованого 

управління

Розгортання регіональної 
автоматизованої 
системи
централізованого 
оповіщення населення

3 227,11 1710,11 3 227,11 3167,11 11331,44 Введення в дію 
сучасної обласної 

системи 
оповіщення із 

запровадженням 
сучасних 

технологій
1.2 Утримання 

внутрішньообласної 
системи оповіщення, 
міського та позаміського 
запасних пунктів 
управління
облдержадміністрації, 
матеріально-технічних 
складів, споруд цивільної 
оборони та цивільного

Обласна 
система 

оповіщення 
органів 

управління і 
населення, 

запасні 
пункти 

управління 
облдержадмі 

ністрації

2 000,0 4 500,0 6 017,0 5 000,0 5 000,0 22 517,0 Забезпечення 
функціонування 

системи 
оповіщення, 

запасних пунктів 
управління 

облдержадм і н іст- 
рації, публічної 

безпеки та 
протидії від 

протиправних



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результатдані 2017 2018 2019 2020 2021
захисту, забезпечення 
публічної безпеки та 
протидії від 
протиправних посягань

посягань

1.3 Створення єдиної 
інформаційної 
інфраструктури 
Департамент з питань 
оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами та 
райдержадміністрацій, 
міст обласного значення, 
постійний розвиток її 
можливостей

Єдина
мережа

Відсутні 650,0 550,0 650,0 550,0 650,0 3 050,0 Створення 
сучасної обласної 

системи 
оповіщення із 

запровадженням 
сучасних 

ІР-технологій, 
проведення аудіо 

селекторів 3 
керівним складом 

органів 
управління 
цивільного 

захисту області
1.4 Запровадження заходів, 

спрямованих на 
удосконалення системи 
оповіщення населення, 
яке мешкає у зонах 
можливого 
катастрофічного 
затоплення, ураження від 
розльоту ракет і 
боєприпасів при 
виникненні НС та об’єкті 
зберігання боєзапасу МО 
У країни

2 зони 
катастрофічног 
о затоплення 

(52 населених 
пунктів)

1 арсенал МО 
України

Встановлено 
апаратуру 

оповіщення 
на 60 % 

сільських 
АТС у зонах 
затоплення

325,0 275,0 275,0 275,0 275,0 1 425,0 Своєчасне 
інформування 

населення, 
яке мешкає 

у зонах 
катастрофічного 

затоплення та 
ураження від 

розльоту ракет та 
боєприпасів, які 
зберігаються на 

арсеналі МО 
України



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
- запровадж ення 
системи оповіщення за  
допомогою СМС  
повідомлень

Спеціальна 
ПЕОМ 

і програмне 
забезпечення

Відсутні

150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0 Скорочення часу 
на оповіщення 
населення та 
можливість 

доведення 
інформації до 

людей з вадами 
слуху

- удосконалення та 
рем онт  системи 
оповіщення у  населених 
пунктах в зонах 
мож ливого  
катастрофічного  
затоплення

Населених 
пунктів - 52

Потребують 
модернізації і 

ремонту

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Підтримання 
апаратури 

оповіщення у  
працездатному 

стані

- удосконалення та 
ремонт  апаратури 
оповіщення населення в 
зоні ураження від 
арсеналу МО України

Комплектів -32

Потребують 
модернізації і 

ремонту

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 375,0 Підтримання 
апаратури 

оповіщення у  
працездатному 

стані

2 Удосконалення системи 
прогнозування, збору та 
аналізу інформації щодо 
причин виникнення 
надзвичайних ситуацій, 
запровадження 
регіональної 
міжгалузевої системи 
моніторингу з метою 
попередження їх 
виникнення

750,0 750,0 800,0 750,0 700,0 3 750,0 Скорочення 
термінів 

надходження 
інформації про 

виникнення 
надзвичайних 

ситуацій і 
прийняття 

рішення 
на її ліквідацію

__________ ^  1



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат
2017 2018 2019 2020 2021

2.1 Запровадження 
прогнозно-моделюючих 
комплексів, що 
забезпечують 
прогнозування розвитку 
та  оцінку наслідків 
надзвичайних ситуацій 
на об'єктах підвищеної 
небезпеки, транспорті, 
інженерних магістралях 
та  водних об'єктах:

250,0 300,0 350,0 300,0 250,0 1 450,0 Прогнозування 
наслідків 

надзвичайних 
ситуацій з метою 

збереження 
життя та 
здоров’я 

населення

- розробка та 
впровадження 
програмного 
забезпечення 
прогнозування 
мож ливості виникнення 
НС, оцінки її розвит ку та 
мож ливих наслідків (на 
кожний вид НС)

Програмна і 
апаратна 
частина

Відсутні 150,0 200,0 250,0 200,0 150,0 950,0 Зменшення
наслідків

надзвичайної
ситуації

- впровадження 
ліцензійного програмного 
продукту за напрямами 
галузевих систем 
моніторингу

Програмна і 
апаратна 
частина

Існуючий
технічно

застарілий

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Впровадження
автоматизованих

систем
моніторингу

2.2 Створення,забезпечення 
функціонування та 
розвиток єдиної системи 
оперативно-чергової 
(диспетчерської) служби 
органів управління 
цивільного захисту та

Єдина система Розрізнені
оперативно

диспетчерські
служби

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 Підвищення 
оперативності 

реагування 
аварійно- 

рятувальних 
служб при 
ліквідації 
насліщір

г

і



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат
2017 2018 2019 2020 2021

спроможних 
територіальних громад 
області

надзвичайних
ситуацій

2.3 Проведення прямого 
телефонного зв’язку 
оперативного чергового 
пункту управління 
облдержадміністрації з 
оперативними черговими 
(диспетчерами) обласних 
спеціалізованих служб 
цивільного захисту

Гелефонні лінії — 
16 пар, 

телефонний 
концентратор

Існують 
4 пари

200,0 150,0 150,0 150,0 150,0 800,0 Своєчасне 
оповіщення і 

перевірка 
достовірності 

прийнятих 
повідомлень

3 Здійснення заходів  
цивільного захисту  
населення і територій  
від наслідків  
надзвичайних ситуацій

1 350,0 16 650,0 7 900,0 6 900,0 6 850,0 39650,0 Створення 
необхідних умов 
для збереження 
життя і здоров'я 

людей у 
надзвичайних 

ситуаціях
3.1 Інженерний захист 

території області
1 100,0 1 400,0 2 600,0 1 600,0 1 600,0 8 300,0 Запобігання 

виникненню 
надзвичайної 

ситуації 
техногенного та 

природного 
характеру

проведення
противозсувних робіт в 
населених пунктах 
Ямпільського, Могилів- 
Подільського, 
Мурованокуриловецького 
районах

Відсутні 800,0 1 400,0 2 600,0 1 600,0 1 600,0 8 000,0 Побудова 
закріплюючих 
конструкцій 

(підпорні стінки, 
влаштування 

лотків, кюветів)

д Л
/



№

з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця
виміру

Вихідні
дані

Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 
розділах

Очікуваний
результат2017 2018 2019 2020 2021

Придбання спеціальних 
дренаж них насосів для 
відкачування води у  тому 
числі з великих глибин

Комплектів
27

Відсутні 300,0 300,0 Для відводу 
дренажних, 

паводкових та 
ґрунтових вод з 

території навколо 
підтоплених 

будинків, 
очищення 
колодязів

3.2 Забезпечення працівників 
територіальних 
формувань, 
спеціалізованих служб 
цивільного захисту та 
особового складу пунктів 
управління 
облдержадміністрації 
засобами радіаційного та 
хімічного захисту

Комплектів

протигази -  320  
штук,
респіратори -
320 штук,
костюми
захисні -  130
штук,
патрони
регенеративні -
45 штук,
дозиметри-
радіометри -  20
штук,
прилади
хімічної
розвідки -  9
штук,
газоаналізатори 
-  4 штуки.

Відсутні 250,0 250,0 300,0 300,0 250,0 1 350,0 Забезпечення 
працівників 
територіальних 
формувань та 
спеціалізованих 
служб цивільного 
захисту засобами  
радіаційного та 
хімічного захисту 
підвищить їх 
готовність до дій за 
призначенням щодо 
захисту населення, 
Щорічне виконання 
становитиме:
2017 рік -  15% ,
2018 р ік - 2 5 % ,
2019 р ік - 3 0 % ,
2020 рік -  20 %
2021 рік -  10%

3.3 Знешкодження 
непридатних для 
використання хімічних 
засобів захисту рослин

2100 тонн Згідно з щорічним бюджетним запитом при формуванні 
обласного бюджету

Очищення
території
населених

пунктів
3.4 Забезпечення доступності 

захисних споруд для осіб з 
інвалідністью та інших 
маломобільних груп

за рахунок балансоутримувачів захисних споруд

виконання 
Конвенції ООН 
про права осіб з 

інвалідністю



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат
2017 2018 2019 2020 2021

населення

3.5 Завершення
відновлювальних робіт та 
виплата матеріальної 
допомоги населенню за 
самостійно придбані 
будівельні матеріали на 
відновлення 
пошкоджених 
домогосподарств та інші 
цілі

Калинівська, 
Вінницька РДА

Відсутні 10 000,0 10 000,0 Закриття 
надзвичайної 

ситуації, яка, яка 
сталась 26 

вересня 2017 року 
в м. Калинівка 

під час вибухів на 
48 арсеналі 

Міністерства 
оборони України

3.6 Заходи із запобігання та 
ліквідації наслідків 
можливих надзвичайних 
ситуацій техногенного, 
природного, соціального 
та  воєнного характеру

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 20 000,0 Запобігання 
виникненню та 

ліквідація 
наслідків 

надзвичайних 
ситуацій 

техногенного та 
природного 
характеру

4 Удосконалення системи 
оперативного реагування 
на надзвичайні ситуації

1 075,0 470,0 445,0 40,0 70,0 2 100,0 Підвищення рівня 
зперативності при 

реагуванні 
на надзвичайні 

ситуації
4.1 Удосконалення 

(модернізація) робочого 
місця оперативного 
чергового пункту 
управління обласної 
державної адміністрації

70,0 40,0 70,0 40,0 70,0 290,0 Всебічне 
забезпечення 

роботи 3 
пункту 

управління 
облдержадмініст 

рації в місці ,



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
постійної

дислокації
- впровадження 
автоматизованого 
робочого місця для 
модернізації робочого 
місця оперативного 
чергового пункту 
управління
облдероісадміністрації

комплект - 2

Існуючі
технічно

застаріли

70,0 70,0 Забезпечення
ефективності

та
оперативності 

роботи 
оперативного 

чергового пункту 
управління

- переоснащення 
сучасною інформаційно- 
довідковою, контрольною 
та зв'язковою  
апаратурою робочого 
місця оперативного 
чергового пункту 
управління
облдержадміністрації

комплект - 2 Відсутні

70,0 70,0 70,0 70,0 280,0
Забезпечення 

ефективності та 
оперативност і 

роботи 
оперативного 

чергового пункту 
управління

4.2 Забезпечення роботи 
керівника робіт з 
ліквідації надзвичайної 
ситуації та оперативної 
групи
облдержадміністрації 
спеціальним 
автомобільним 
транспортом, спеціальним 
штабним наметом, 
засобами зв’язку та 
індивідуального захисту, а 
також переносною

1 005,0 430,0 375,0 1 810,0 Забезпечення 
роботи керівника 
робіт з ліквідації 

надзвичайної 
ситуації та 

оперативної груш 
ОДА в районі 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний
результат2017 2018 2019 2020 2021

комп'ютерною технікою і 
вимірювальними 
приладами для 
забезпечення роботи у 
зоні виникнення 
надзвичайної ситуації:

забезпечення спеціальним 
автомобілем - 
позаииіяховик

позаииіяховик Відсутні

820,0 820,0 Оперативна 
доставка 

керівника робіт з 
ліквідації 

надзвичайної 
ситуації та 

оперативної групи 
ОДА в районі 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації

- забезпечення 
портативними 
радіостанціями

Комплектів - 6
Існуючі

технічно
застаріли

10,0 10,0 Організація 
зв ’язку членам 

оперативної групи 
ОДА

- оснащення сучасним 
переносним ПЕОМ  та 
відеознімальної техніки комплектів -10, 

Відеокамера - 1
Існуючі

технічно
застаріли

250,0 200,0 450,0 Забезпечення 
роботи 

керівника робіт 
з ліквідації 

надзвичайної 
ситуації

забезпечення оперативної 
групи
о блдержадм ін істрації 
вимірювальними 
приладами для 
забезпечення роботи у  
зоні виникнення

Прилади,
комплекти Відсутні

60,0 60,0 60,0 180,0 Забезпечення 
роботи 

оперативної 
групи в районі 
надзвичайної 

ситуації в районі 
виникнення



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
надзвичайної ситуації
(дозиметри-радіометри -  5 шт, 
прилади хімічної розвідки -  1 шт, 
газоаналізатор — 1 шт.

надзвичайної
ситуації

- забезпечення членів 
оперативної групи 
облдержадміністрації 
комплектами засобів 
індивідуального захисту 
органів дихання, шкіри та 
ізолюючі засоби органів 
дихання

Комплектів - 15 Відсутні

15,0 20,0 15,0 50,0 Забезпечення 
роботи 

керівника робіт з . 
ліквідації 

надзвичайної 
ситуації та 
оперативної 
групи ОДА

оснащення оперативної 
групи
облдержадміністрації 
штабним наметом та 
майном для розгортання 
в складі пересувного 
пункту управління ГУ  
ДС Н С  області

Комплект Відсутні

100,0 100,0 100,0 300,0 Забезпечення 
роботи 

керівника робіт з 
ліквідації 

надзвичайної 
ситуації та 
оперативної 
групи ОДА в 

районі 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації

5 М атеріально-технічне 
забезпечення заходів з 
л ікв ід ац ії наслідків 
надзвичайних ситуацій 
т а  організація 
життєзабезпечення 
потерпілого населення

5 245,0 5 895,0 6 945,0 20 895,0 21 045,0 60025,0 Матеріально- 
технічне 

забезпечення 
першочергових 

заходів при 
ліквідації НС

5.1 Утримання та поповнення 
регіонального 
матеріального резерву для

Згідно із 
затвердженої 
номенклату-

2 000,0 1 800,0 2500,0 15 000,0 15 000,0 36 300,0 Створення
регіонального

резерву



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
запобігання і ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
згідно із визначеною 
номенклатурою

рою матеріально- 
технічних засобів

5.2 Утримання комунальної 
установи “Вінницький 
обласний центр 
цивільного захисту та 
матеріальних резервів”

3 100,0 3 950,0 4300,0 5 750,0 5 900,0 23 000,0 Своєчасне 
постачання 

матеріальних 
резервів для 

запобігання НС 
техногенного, 
природного, 
соціального і 

воєнного 
характеру та 
ліквідації їх 
наслідків, а 

також засобів 
індивідуального 

захисту 
населення

5.3 Придбання та ремонт 
існуючих польових кухонь 
для організації харчування 
бригад аварійно- 
рятувальних (аварійно- 
відновлювальних, 
аварійно-ремонтних) 
бригад спеціалізованих 
служб та потерпілого 
населення,

в тому числі:

145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 725,0 Організація 
харчування 

ліквідаторів та 
потерпілого 
населення 

при ліквідації НС

придбання Одиниць -  25 Відсутні 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0
ремонт Одиниць - 2 7 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по Очікуваний

2017 2018 2019 2020 2021 розділах результат

6 Покращення 
інформаційної взаємодії 
між  організаціями та 
установами причетними 
до вирішення завдань 
цивільного захисту, 
інформування керівництва 
області, населення

165,0 165,0 165,0 170,0 170,0 835,0 Своєчасне 
доведення 

аналітичних 
матеріалів 
до органів 

виконавчої влади 
„Про стан 

техногенної та 
природної 
безпеки” 

та
інформації про 
виникнення і 
розвиток НС

6.1

Підготовка
інформаційних бюлетенів 
про стан техногенної та 
природної безпеки, 
аналітичні матеріали з 
конкретних надзвичайних 
ситуацій:

Бюлетень Випускається 
двічі на рік

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0
Своєчасне 

інформування 
населення про 

стан техногенної 
та природної 

безпеки

- видання типографським  
способом щорічних 
інформаційно- 
аналітичних бюлетенів 
“Про стан техногенної 
та природної безпеки у  
Вінницькій області ” та 
навчально-методичних 
посібників щодо 
організації цивільного 
захисту для органів 
управління всіх рівнів

Методичні 
посібники 

та пам ’ятки 
для населення

Видаються 
відповідно 
до Плану 
видання 

літератури

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0 Інформування 
про стан 

техногенної та 
природної 

безпеки області

13



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021

6.2

Забезпечення 
своєчасного і 
достовірного 
інформування населення 
про загрозу та виникнення 
надзвичайної ситуації та 
перебіг подій у ході її 
ліквідації:

75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 385,0 Інформування 
населення про 

методи 
реагування у разі 

виникнення 
надзвичайних 

ситуацій

- створення рубрики з 
питань цивільного 
захисту в місцевих 
друкованих виданнях

75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 385,0

7 Підготовка керівного 
складу цивільного 
захисту, органів 
управління і сил, 
навчання населення 
правилам  поведінки при 
загрозі чи виникненні 
надзвичайних ситуацій 
через засоби масової 
інформації, соціальну 
рекламу та проведення 
масових громадських 
заходів

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 390,0
Підвищення 

фахової 
підготовки 3 

питань 
цивільного 

захисту 
керівників 

органів місцевої 
виконавчої влади 

та органів 
місцевого 

самоврядування

7.1 Підготовка та проведення 
командно-штабних 
навчань, штабних 
тренувань з органами 
управління та силами 
районних (місцевих) 
ланок територіальної

4-5 навчань 
щорічно

Проводяться
щорічно

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 Практична 
підготовка 

керівного складу 
і фахівців органів 

виконавчої 
влади, органів 

місцевого 
самоврядування,§и



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
підсистеми єдиної 
державної системи 
цивільного захисту

діяльність яких 
пов’язана з 

організацією і 
здійсненням 

заходів 
цивільного 

захисту, 
керівників 
підрозділів 

(служб, 
формувань) сил 

цивільного 
захисту та їх 

органів 
управління.

7.2 Сприяння громадським 
організаціям та рухам

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 Покращання 
взаємодії з 

громадськими 
організаціями

7.3 Забезпечення підготовки 
та участі команд області у 
змаганнях за програмою 
Всеукраїнського 
громадського дитячого 
руху “Школа безпеки” :

Обласні та 
районні 

змагання

Проводяться
щорічно

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Проведення 
змагань «Школа 
безпеки» 1 раз на 

рік (районні, 
міський, обласний, 

Всеукраїнські 
етапи, якими буде 

охоплено 2300 
дітей), що дасть 
змогу виховання 

серед дітей та 
молоді здорового 
способу життя, 

здобуття 
практичних 

навичок та умінь 
поведінки в 

екстремальних

- сприяння підготовці та 
проведенню щорічних 
районних і обласного 
збору-змаганпя за 
програмою  “Школа 
безпеки ”

Суддівство
змагань

Виїзд 
до місця 

проведення 
змагань

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0

15



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. гри.) Всього по 

розділах
Очікуваний
результат

ситуаціях.
2017 2018 2019 2020 2021

- всебічне забезпечення 
участ і команди- 
перемолсця щорічного 
обласного збору-змагання 
у  Всеукраїнських зборах 
юних рятувальників 
"Школа безпеки”

Виїзд 
команди 
до місця 
збору та 

проведення 
змагань

Проводяться
щорічно

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

7.4 Розробка та підготовка до 
видання спеціальної 
літератури, відеопродукції 
з питань цивільного 
захисту та безпечної 
життєдіяльності

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 Покращення 
рівня навчання з 

питань 
цивільного 

захисту 
працівників 

органів 
виконавчої влади 

та населення 
області

- видання типографським  
способом методичної 
літератури та 
довідкового матеріалу

Видається для 
використання 

місцевими 
органами 

виконавчої 
влади

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Покращення рівня 
навчання з питань 

цивільного 
захисту 

працівників 
місцевих органів 
виконавчої влади 

та органів 
місцевого 

самоврядування



№
з\п Н а з в а  з а х о д і в Одиниця

виміру
Вихідні

дані
Витрати по роках (тис. грн.) Всього по 

розділах
Очікуваний

результат2017 2018 2019 2020 2021
- видання типографським  
способом сезонних 
листівок, плакатів, 
брошур щодо 
попередж ення та 
інформування населення 
про порядок дій в 
екстремальних ситуаціях

Видається 
для населення

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Покращення 
рівня навчання з 

питань 
цивільного 

захисту 
населення 

області

7.5 О рганізація проведення 
щ орічних змагань 
номерних постів 
радіаційного і хімічного 
спостереження та огляду 
- конкурсу захисних 
споруд

Змагання, 
огляд-конкурс Проводяться

щорічно

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 Підвищення 
рівня фахової 

підготовки 
особового складу 

постів, 
покращання стану 
захисних споруд

Всього по програм і: 15 365,11 32 560,11 24 985,11 37 885,11 38 005,11 148 800,55

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами 
облдержадміністрації

17



Додаток 4
до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання 
від ___________ року № ___

Додаток № 4
до Комплексної програми захисту населення 
територій Вінницької області у разі загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій 
на 2017-2021 роки

Р О З Р А Х У Н О К  
потреб в коштах для забезпечення виконання Комплексної програми захисту 

населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій на 2017-2021 роки

____________________________ _________ (нова редакція)___________ ____________________________________________________

№
з/п Н а з в а  з а х о д і в Виконавці, через яких 

фінансуються заходи

Витрати по роках (тис. грн.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Удосконалення організації управління 
заходами захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру

Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації; 
районні державні адміністрації, 
органи місцевої виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування

6702,11 8 552,11 8 652,11 9 052,11 9 092,11

2 У досконалення системи прогнозування, 
збору та аналізу інформації щодо причин 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
запровадження регіональної міжгалузевої 
системи моніторингу з метою попередження 
їх виникнення

Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації 750,0 750,0 800,0 750,0 700,0



№
з/п Н а з в а  з а х о д і в Виконавці, через яких 

фінансуються заходи

Витрати по роках (тис. грн.)

2017 2018 2019 2020 2021
3 Здійснення заходів цивільного захисту 

населення і територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру

Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації, 
органи місцевої виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування, 
районні державні адміністрації 
Могилів-Подільського, Муровано- 
куриловецького та Ямпільського 
районів

1 350,0 16 650,0 7 900,0 6 900,0 6 850,0

4
Удосконалення системи оперативного 
реагування
на надзвичайні ситуації

Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації

1 075,0 470,0 445,0 40,0 70,0

5 Матеріально-технічне забезпечення заходів 
з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та організація життєзабезпечення 
потерпілого населення

Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації, 
органи місцевої виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування

5 245,0 5 895,0 6 945,0 20 895,0 21 045,0

6 Покращення інформаційної взаємодії між 
організаціями та установами причетними до 
вирішення завдань цивільного захисту, 
інформування керівництва області, 
населення

Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації, 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
органи місцевої виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування

165,0 165,0 165,0 170,0 170,0

2



№ Н а з в а  з а х о д і в Виконавці, через яких Витрати по роках (тис. гри.)

з/п фінансуються заходи
2017 2018 2019 2020 2021

7 Підготовка керівного складу цивільного 
захисту, органів управління і сил, 
навчання населення правилам 
поведінки при загрозі чи виникненні 
надзвичайних ситуацій 
через засоби масової інформації, 
соціальну рекламу та проведення масових 
громадських заходів

Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Вінницької області, 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації,
Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації, 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

В С Ь О Г О : 15 365,11 32 560,11 24 985,11 37 885,11 38 005,11

Директор Департаменту з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації

З


