
Проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2022 р. сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки», 

затвердженої рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня
2020 року № 978»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань правової 
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики; з питань економіки, 
фінансів та бюджету, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької 
області на 2021-2025 роки (далі Програма), затвердженої рішенням 45 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978, такі зміни та 
доповнення (згідно з додатками 1 - 4 до цього рішення):

у розділі 5.1 «Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної 
оборони» підпункти 5.1.3.1 -  5.1.3.16 пункту 5Л.З «Забезпечення проведення 
заходів мобілізації, підготовки до територіальної оборони, матеріально-технічне 
забезпечення суб’єктів територіальної оборони», підпункти 5.1.9.1 та 5.1.9.2 
пункту 5.1.9 «Заходи з пропагування та популяризації військової служби» 
викласти у новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення

2. Додаток 1 Програми «Загальна характеристика Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки» викласти у 
новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Додаток 2 Програми «Ресурсне забезпечення Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки» викласти у 
НОВІЙ редакції згідно з додатком З до цього рішення.



4. Додаток 4 Програми «Перелік умовних скорочень, вжитих у розділі 5 
даної Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
профінансувати заходи Програми згідно з внесеними змінами.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики (Олена Мілієнко) та з питань з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Г алина Якубович).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до проекту рішення 
Ради 8 скликання

ВІД

№

сесії обласної

2022 року

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
до розділу 5 «Пріоритети, напрями діяльності та заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми

Вінницької області на 2021-2025 роки»

№ п/п Перелік заходів Програми
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2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.1 Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

5.1.3 Забезпечення проведення заходів мобілізації, підготовки до територіальної оборони, матеріально-технічне забезпечення суб^єктів 
територіальної оборони

5.1.3.1

Забезпечення розміщення у пунктах 
постійної дислокації військових частин 
А7048, А7334, А7335, А7336, А7337, Ä7338, 
А7339, А7379, проведення навчальних 
зборів, поточний та капітальний ремонт 
будівель, приміщень, інженерних мереж 
(обладнання місць розміщення, 
формування, зберігання зброї та боєприпасів, 
режимно-секретних органів (РСО), 
забезпечення речовим майном, харчуванням,

2021

2025

КЕВ
м. Вінниця,
в/ч А7048,
А7334,
А7335,
А7336,
А7337,
А7338,
А7339,
А7379,

Обласний
бюджет 14000

(11000)
2000 6000

(3000)
2000 2000 2000

Забезпечен
ня
ефективног
0
виконання
завдань
ТрО;
вдосконале
ння
професійни



№ п/п Перелік заходів Програми
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2021 2022 2023 2024
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11

Очікуваний
результат

12

оплата проживання, транспортних послуг 
перевезення учасників навчань та особового 
складу під час проведення навчальних зборів 
з  підрозділами територіальної оборони, 
оплата послуг автомобільних вантажних 
перевезень матеріально-технічних засобів). 
Оплата послуг пасажирських та вантажних 
перевезень особового складу військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів учасників програми для забезпечення 
їх участі у міжнародних навчаннях, 
показових виступах, демонстраційних 
польотах тощо.
Придбання спеціалізованих автомобілів 
(типу Renault Duster 4wd та інших), іншого 
спеціального обладнання, майна для 
суб’єктів територіальної оборони.
Придбання та утримання автобусів типу 
(Mercedes Benz (у тому числі таких , що були 
в експлуатації) з кількістю місць до 20 для 
перевезення особового складу бригади 
територіальної оборони.
Облаштування кімнати для оперативно 
чергової служби тощо).___________________

ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
М3

X знань та 
навичок, 
формуванн 
я
позитивног 
о іміджу 
держави



№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансу
вания
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у  т.ч. за рокам и Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Облаштування військового стрільбища, 
військове містечко № 85, (розчищення 
ділянки місцевості, укріплення обволовки 
стрільбищя, виготовлення та погодження 
проектно-кошторисної документації иа 
стрільбище.

5.1.3.2

Обладнання автоматизованих робочих місць 
для управління та підрозділів бригади ТрО 
на міському та позаміському пунктах 
управління обласної державної 
адміністрації, пунктах управління 
райдержадміністрацій, військової частини 
А7048 (та її підрозділів), зокрема створення 
локальної мережі отримання інформації, 
проведення заходів з технічного захисту 
інформації, закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
комплектуючих придбання або відновлення 
меблів (комплектуючих матеріалів), 
закупівля канцтоварів, придбання інших 
матеріально-технічних засобів

2021

2025

в/ч А7048,
А7334,
А7335,
А7336,
А7337,
А7338,
А7339,
А7379,
о в к
(ОТЦК та 
СП),
ДЦЗ, в о ц  
ЦЗ та МЗ

Обласний
бюджет 4000

(2500)
500 2000

(500)
500 500 500

Забезпечен
ня
надійного
управління
силами
ТрО

5.1.3.3

Придбання матеріально-технічних засобів, 
канцелярських та господарських товарів для 
забезпечення якісної роботи штабу зони 
територіальної оборони

2021

2025

в/ч А7048
ОВК
(ОТЦК та 
СП)

Обласний
бюджет 90

(50)
10 50

(10)
10 10 10

Забезпеченн 
я ефективної 
роботи 
штабу зони 
ТрО
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5.1.3.4

Проведення заходів щодо забезпечення 
територіальної оборони області, захисту 
населення від військового втручання та 
надання допомоги військовослужбовцям, які 
приймають участь в АТО, ООС.
Оплата транспортних послуг з метою 
перевезення в зону проведення операції 
Об’єднаних сил гуманітарної та іншої 
допомоги для особового складу військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів Вінниччини.
Проведення капітального та поточного 
ремонту, приміщень, інженерних мереж 
пунктів управління обласної державної 
адміністрації, придбання та встановлення на 
них сучасних засобів зв’язку (в тому числі 
тих, що використовуються у ЗС України), 
технічних та комунікаційних систем, 
придбання оргтехніки, меблів інщих 
матеріально-технічних засобів, проведення 
комплексу заходів з технічного захисту 
інформації, закупівля пристроїв зв’язку та 
захисту інформації для забезпечення роботи 
щтабу територіальної оборони області______

2021

2025

ДЦЗ, ВОЦ 
ЦЗ таМЗ 
в/ч А7048
ОВК (ОТЦК 
та СП)

Обласний
бюджет 8000 2000 2000 2000 1000 1000

Забезпечен
ня
реалізації 
завдань 
АТО, ООС 
на сході 
України, 
надання 
гуманітарн 
ої допомоги 
військовосл 
ужбовцям, 
що беруть 
участь в 
ООС,
вдосконале
ння
системи
управління
ТрО
області



№ п/п Перелік заходів Програми
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Очікуваний
результат

2025

11 12

5.1.3.5

Забезпечення навчального процесу 
резервістів і військовозобов’язаних 
військових частин ТрО в рамках проведення 
Єдиного стрілецького дня (транспортні 
послуги перевезення учасників занять до 
навчальних місць, полігонів, стрільбищ).

Забезпечення зв’язку для здійснення 
управління силами та засобами, що 
плануються залучатись до територіальної 

5.1.3.6 оборони та мобілізації (створення мережі ІР 
— телефонії)
Забезпечення підрозділів територіальної 
оборони засобами зв’язку.________________

2021

2025

в/ч А7048, 
в/ч А7334, 
в/ч А7335, 
в/ч А7336, 
в/ч А7337, 
в/ч А7338, 
в/ч А7339, 
в/ч А7379,
о в к
(ОТЦК та 
СП)

Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

Забезпеченн
я
ефективного 
виконання 
завдань ТрО; 
вдосконален 
ня
професійних
знань та
навичок,
формування
позитивного
іміджу
держави

2021

2025

в/ч А7048
ОВК
(ОТЦК та 
СП)

Обласний
бюджет 3500

(3000)
750 1000

(750)
750

(500)
500 500

Забезпечен
ня
надійного
управління
силами
ТрО
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10 11 12

5.1.3.7

Обладнання робочих місць (створення 
локальної мережі отримання інформації та 
автоматизованих робочих місць, проведення 
заходів з технічного захисту інформації, 
закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
комплектуючих придбання або відновлення 
меблів (комплектуючих матеріалів) для 
управління та підрозділів бригади ТрО, 
міського та позаміського пунктів управління 
обласної державної адміністрації, військової 
частини А7048, в/ч А7048, А7334, А7335, 
А7336, А7337, А7338, А7339, А7379 
закупівля канцтоварів та паперу, придбання 
інших матеріально-технічних засобів тощо.

2021

2025

в/ч А7048
ОВК
(ОТЦК та 
СП),
ДЦЗ, ВОЦ 
ЦЗ та М3

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

Забезпечен
ня
надійного
управління
силами
ТрО



№ п/п

5.1.3.Î

Перелік заходів Програми

Обладнання рекрутингових центрів з 
метою популяризації та пропагування 
проходження служби у військовому 
резерві у складі підрозділів територіальної 
оборони (поточний ремонт приміщень, 
придбання, виготовлення наочно агітації, 
оргтехніки, інших матеріально-технічних 
засобів)

Відновлення фондів розміщення (місць 
постійної дислокації) кадру військової 
частини А7048, А7334, А7335, А7336, 
А7337, А7338, А7339, А7379 (капітальний 
та поточний ремонт адміністративних 
будівель і спеціальних приміщень,

5.1.3.9 казармено-житлового фонду, перекриття 
даху, заміна вікон, підлоги, дверей), 
обладнання, утримання та забезпечення 
життєдіяльності фондів (встановлення 
опалення, водогону, водовідведення 
стоків, електроживлення, обладнання 
місць зберігання зброї та боєприпасів.

2021

2025

2021

2025

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

в/ч А7048
ОВК
(ОТЦК та 
СП),
ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
М3

ОВК
(ОТЦК та 
СП),
в/ч А7048,
А7334,
А7335,
А7336,
А7337,
А7338,
А7339
А7379
ДЦЗ,

Джерело
фінансу
вання

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

Бюджет
Вінниць
кої
міської
ради

UR
ХО
О

:S
S
Xм
ОXU.о

№X
Xя

S
93

в

2500
(10000)

12000
(2000)

11000

у  пич. за рокам и

2021

2000

2022

200
(2000)

6000
(500)

5000

2023

100
(2000)

2000
(500)

2000

2024

10

100
(2000)

2000
(500)

2000

2025

11

100
(2000)

2000
(500)

2000

Очікуваний
результат

12
Забезпечення
ефективного
виконання
завдань ТрО;
вдосконален
ня
професійних
знань та
навичок,
формування
позитивного
іміджу
держави

Забезпечен
ня
життєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
постійної 
дислокації 
та під час 
підготовки 
і ведення



15

№ п/п

5.1.9.2

Перелік заходів Програми

розміщення на каналах обласного 
телебачення та радіо.
Організація та проведення інформаційної 
(вербувальної) кампанії щодо 
супроводження заходів із популяризації та 
пропагування військової служби, 
проходження служби у військовому 
резерві у складі підрозділів територіальної 
оборони, правоохоронних органах, 
національній гвардії України.
Обладнання рекрутннгових центрів 
наочною агітацією, оргтехнікою, 
канцелярськими приладдями іншими 
матеріально-технічними засобами

кXXяX0
5Єй

1  ^  
1 1

Оплата послуг з виготовлення та розміщення 
інформаційних стендів (білбордів, сітілайтів 
тощо) для агітації, реклами та пропагування 
військової служби, військової служби у 
військовому резерві Сил територіальної 
оборони, заходів з організації та проведення 
інформаційної кампанії щодо популяризації 
військової служби.
Організація та проведення інформаційної 
(вербувальної) кампанії щодо____________

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансу
вання

2021

2025

ОВК
(ОТЦК та 
СП),
в/ч А7048,
ДІД таКзГ, 
Прикордон
ний загін

иК(Jюо
«5Xет
ОXио

в:X93л —.
Й а:
X .« У

В

у  пич. за рокам и

2021

Обласний
бюджет 2050

(250)

2022 2023

50 500
(50)

500
(50)

2024

10

2025

11

Очікуваний
результат

12

500
(50)

500
(50)

проходжен
ня служби у 
військово-му 
резерві у 
складі 
підрозділів 
територіальн 
ої оборони, 
забезпечення 
виконання 
заходів із 
призову 
громадян на 
строкову 
військову 
службу
Підняття
авторитету
людини у
військовій
формі.
Покращення
показників
добору
кандидатів
для
проходженн
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
я
ял
а;о
ясе

І «  
л  °" я

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансу
вания

и

УО0 в 
= *

1 п  
І  § =

У  пич. за рокам и
Очікуваний

результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
супроводження заходів із популяризації та 
пропагування військової служби, 
проходження служби у військовому 
резерві у складі підрозділів територіальної 
оборони.
Обладнання рекрутингових центрів 
наочною агітацією, оргтехнікою, 
канцелярськими приладдями іншими 
матеріально-технічними засобами

я військової
служби за
контрактом,
забезпеченн
я виконання
заходів із
призову
громадян на
строкову
військову
службу

Примітка : Зміни та доповнення, які вносяться виділені жирним шрифтом.

Заступник директора Департаменту 
з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами -  начальник управління 
планування, оповіщення, цивільного 
захисту, навчання населення та 
забезпечення діяльності мережі 
пунктів управління Сергій ДЕВ’ЯТИЙ



Додаток 2 
до проекту рішення 
8 скликання
від_____  _______
№

сесії обласної Ради

2022 року

Загальна характеристика 
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на

2021-2025 роки

Ініціатор розроблення програми:

Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Розробник програми

Співрозробники програми

Вінницька обласна державна 
адміністрація, Вінницька обласна Рада

Розпорядження Г олови Вінницької 
обласної державної адміністрації від 
22 червня року 2020 року № 472 «Про 
розроблення Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької 
області на 2021-2025 роки»

Департамент з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами обласної 
державної адміністрації

Відповідальний виконавець програми

Учасники програми

Вінницький обласний військовий 
комісаріат, Г оловне управління 
Національної поліції у Вінницькій 
області. Управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області, 
Центрально-західне міжрегіональне 
управління з питань виконання 
кримінальних покарань Міністерства 
ІОстиції України, Могилів-Подільський 
прикордонний загін Південного 
регіонального управління Державної 
прикордонної служби України, 
територіальне управління Служби 
судової охорони у Вінницькій області, 
Управління поліції охорони у 
Вінницькій області. Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області
Департамент з питань оборонно 
роботи, цивільного захисту та взаємоді 
з правоохоронними органами обласної 
державної адміністрації_______________
Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації, Департамент з 
питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами_____ обласної_____ державної



2

Терміни реалізації програми

адміністрації, Департамент охорони 
здоров’я та реабілітації обласної
державної адміністрації, Департамент 
соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації, 
Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації, 
прокуратура Вінницької області, 
військова частина 3008 Національної 
гвардії України, військова частина 3028 
Національної гвардії України, військова 
частина А1619, військова частина 
ЛІ 119, військова частина А1445, 
військова частина А0215, військова 
частина А1231, військова частина 
А2287, військова частина А2656, 
Військова частина А4610 Повітряних 
Сил Збройних Сил України, військові 
частини А7048, А7334, А7335, А7336, 
А7337, А7338, А7339, А7379, Сил 
територіальної оборони Збройних 
Сил України, КЕВ м. Вінниця, 
Вінницький зональний відділ 
Військової служби правопорядку, 
Управління поліції охорони у 
Вінницькій області, Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області. 
Управління стратегічних розслідувань у 
Вінницькій області, Сьомий 
апеляційний адміністративний суд. 
Господарський суд Вінницької області, 
Вінницький окружний
адміністративний суд, Управління 
Державної міграційної служби України 
у Вінницькій області, Центрально- 
західне міжрегіональне управління з 
питань виконання кримінальних 
покарань Міністерства Юстиції 
України, територіальне управління 
Служби судової охорони у Вінницькій 
області, квартирно-експлуатаційний 
відділ м. Вінниця Міністерства оборони 
України, Комунальна установа 
«Вінницький обласний центр 
цивільного захисту та матеріальних 
резервів», Вінницький науково- 
дослідний експертно-криміналістичний 
центр

2021-2025 роки



8
Перелік місцевих бюджетів, які 
приймають участь у виконанні програми 
(для комплексних програм)

Обласний бюджет, районні бюджети та 
інші місцеві бюджети

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього

415 465 тис. гри
(384 125) тис. грн

9.1 в тому числі бюджетних коштів 415 465 тис. грн
(384 125) тис. грн

- 3 них коштів обласного бюджету 344 405 тис. грн
(307 065) тис. грн

10 Основні джерела фінансування програми Кошти місцевих бюджетів

примітка : Зміни та доповнення, які вносяться виділені жирним шрифтом.

Заступник директора Департаменту 
з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами -  начальник управління 
планування, оповіщення, цивільного 
захисту, навчання населення та 
забезпечення діяльності мережі 
пунктів управління Сергій ДЕВ’ЯТИЙ



Додаток З
до проекту рішення 
8 скликання
в і д _ __ . _______
№

сесії обласної Ради

2022 року

Ресурсне забезпечення Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Вінницької області на 2021-2025 роки

Обсяг коштів, 
які пропонується 

залучити на 
виконання заходів 

Програми

Всього
витрат

на
виконання

заходів
програми

2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

415465
(384125)

94871 95244
(82054)

80183
(69633)

73242
(69442)

71925
(68125)

обласний бюджет 344405
(307065)

83591 83854
(64664)

64053
(53503)

57112
(53312)

55795
(51995)

районні бюджети 29025 6075 5550 5800 5800 5800

бюджети 
територіальних 
громад (ТГ) 42035

(48035)
5205 5840

(11840)
10330 10330 10330

кошти
небюджетних
джерел

- - - - - -

Примітка : Зміни та доповнення, які вносяться виділені жирним шрифтом.

Заступник директора Департаменту 
з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами -  начальник управління 
планування, оповіщення, цивільного 
захисту, навчання населення та 
забезпечення діяльності мережі 
пунктів управління Сергій ДЕВ’ЯТИЙ



Додаток 4 
до проекту рішення
8 скликання в ід___
№

сесії обласної Ради
_______ 2022 року

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
до Додатку 4 Комплексної оборонно-правоохоронної 

програми Вінницької області на 2021-2025 роки 
«Перелік умовних скорочень, вжитих у розділі 5 даної Програми»

Скорочена назва Повна назва

в/ч 3008 Кійоккова частина 3008 Національної гвардії України
в/ч 3028 Військова частина 3028 Національної гвардії України

в/ч А1619
Військова частина А1619 Сухопутних військ Збройних Сил 
України

в/ч Л І 119 Військова частина А 1 119 Збройних Сил України
в/ч А1445 Військова частина А1445 Збройних Сил України
в/ч А0215 Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

в/чА1231
Військова частина А1231 Повітряних Сил Збройних Сил 
України

в/ч А2287
Військова частина А2287 Повітряних Сил Збройних Сил 
України

в/ч А2656
Військова частина А2656 Повітряних Сил Збройних Сил 
України

в/чАОЗЮ
Військова частина А0310 Десантно-штурмових військ 
Збройних Сил України

в/ч А 46І0
Військова частина А4610 Повітряних Сил Збройних Сил 
України

в/ч А7048
Військова частина А7048 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України

в/чА 7334
Військова частина А7334 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України

в/ч А7335
Військова частина А7335 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України

в/ч А7336
Військова частина А7336 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України

в/ч А7337
Військова частина А7337 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України

в/ч А7338
Військова частина А7338 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України

в/чА 7339
Військова частина А7339 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України



Скорочена назва Повна назва

в/ч А7379
Військова частина А7379 Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України

ВМКЦ МО
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 
Міністерства оборони України

ВОАС Вінницький окружний адміністративний суд

ВОЦ ЦЗ та М3
Комунальна установа «Вінницький обласний центр цивільного 
захисту та матеріальних резервів»

ВПКз
Відділ протидії кіберзлочинам у Вінницькій області 
Департаменту кіберполінії Національної поліції України

ВСП Вінницький зональний відділ Військової служби правопорядку
ГС Господарський суд Вінницької області
ГУЫП Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

ДЇДтаКзГ
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації

ДОІН Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

ДОЗтаР
Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної 
державної адміністрації

ДЦЗ
Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії 3 правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації

КЕВ м. Вінниця
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця Збройних Сил 
України

НДЕКЦ
Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний 
ітентр МВС України

ОВК
(ОТЦК та СП)

Вінницький обласний військовий комісаріат (обласний 
територіальний центр комплектування та соціальної 
підтримки)

Прокуратура Прокуратура Вінницької області
Прикордонний
загін Військова частина 2193

РП СЗР
Розвідувальний підрозділ Служби зовнішньої розвідки 
України регіонального дислокування

Сьомий ААС Сьомий апеляційний адміністративний суд
ТрО Територіальна оборона

ТУ ДСА
Територіальне управління державної судової адміністрації у 
Вінницькій області

ТУ ССО
Територіальне управління Служби судової охорони у 
Вінницькій області

УДМСУ
Управління Державної міграційної служби України у 
Віннииькій області

УПО Управління поліції охорони у Вінницькій області
УПП Управління патрульної поліції у Вінницькій області
УСБУ Управління Служби безпеки України у Вінницькій області

УСКВ
Управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області



Скорочена назва Повна назва

УСР Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області

ЦЗМРУзІШКП
Центрально-західне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальних покарань Міністерства Юстиції 
України

Примітка : Зміни та доповнення, які вносяться виділені жирним шрифтом.

Заступник директора Департаменту 
з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами -  начальник управління 
планування, оповіщення, цивільного 
захисту, навчання населення та 
забезпечення діяльності мережі 
пунктів управління Сергій ДЕВ’ЯТИЙ



№ п/п

5.1.3.10

Перелік заходів Програми

режимно-секретних органів (РСО), 
встановлення систем сигналізації та 
оповіщення, закупівля та встановлення 
засобів зв’язку, закупівля спеціального 
спорядження, обладнання, військової 
форми одягу інших матеріально-технічних 
засобів, обладнання огорожі, 
Облаштування кімнати для оперативно 
чергової служби тощо).
Облаштування військового стрільбища, 
військове містечко № 85, (розчищення 
ділянки місцевості, укріплення обволовки 
стрільбищя, виготовлення та погодження 
проектно-кошторисної документації на 
стрільбище

Відновлення фондів розміщення (місць 
постійної дислокації) кадру військової 
частини А7334 (капітальний та поточний 
ремонт адміністративних будівель і 
спеціальних приміщень, казармено- 
житлового фонду, перекриття даху, 
заміна вікон, підлоги, дверей), 
обладнання, утримання та забезпечення 
життєдіяльності фондів (встановлення

»
iSя
SоаSCfi
■І ^  
в. gг“ я

2021

2025

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

ВОЦ Щ  та
М3,
КЕВ
м. Вінниця,
виконком
Вінницької
міської
ради

ОВК
(ОТЦК та 
СП), в/ч 
А7048,
ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
М3,
КЕВ
м. Вінниця,

Джерело
фінансу
вання

Обласний
бюджет

Бюджет 
Г айсинс 
ької

U.яоюо
«
S'Sмо
а:UоСи
и

R
S
В« —Ч

“ У

6500
(2500)

2080

у  т.4, за р о ка м и

2021

500

2022

2000
(500)

580 500

2023

2000
(500)

2024

10

1000
(500)

500

2025

11

1000
(500)

Очікуваний
результат

12
територіаль 
НОЇ оборони

500

Забезпечен
ня
життєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
постійної 
дислокації



№ п/п Перелік заходів Програми

№
№ЯS
О

5 ео
•5
6  S

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансу
вання

U.в(J\о0 я
1  аS « — S
S “ g
2  W ^F a .

І

у т .ч . заро ка м и
Очіїсуваний

результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
опалення, водогону, водовідведення 
стоків, електроживлення, обладнання 
місць зберігання зброї та боєприпасів, 
режимно-секретних органів (РСО), 
встановлення систем сигналізації та 
оповіщення, закупівля та встановлення 
засобів зв’язку, закупівля спеціального 
спорядження, обладнання, військової 
форми одягу інших матеріально-технічних 
засобів, обладнання огорожі. 
Облаштування кімнати для оперативно 
чергової служби тощо).

виконком 
Гайсинсько 
ї  міської 
ради
виконком 
Ладижинсь 
кої міської 
ради

міської
ради

та ПІД час 
підготовки 
і ведення 
територіаль 
неї оборони

Бюджет
Ладижи
нської
міської
ради 2030 - 530 500 500 500

5.1.3.11

Відновлення фондів розміщення (місць 
постійної дислокації) кадру військової 
частини А7335 (капітальний та поточний 
ремонт адміністративних будівель і 
спеціальних приміщень, казармеио- 
житлового фонду, перекриття даху, 
заміна вікон, підлоги, дверей), 
обладнання, утримання та забезпечення 
життєдіяльності фондів (встановлення 
опалення, водогону, водовідведення 
стоків, електроживлення, обладнання 
місць зберігання зброї та боєприпасів,

2021

2025

ОВК
(ОТЦК та 
СП), в/ч 
А7048,
ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
МЗ,
КЕВ
м. Вінниця,
виконком
Тульчинськ

Обласний
бюджет 6500

(2500)
500 2000

(500)
2000
(500)

1000
(500)

1000
(500)

Забезпечен
ня
життєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
формуванн 
я під час 
підготовки 
та ведення

Бюджет
Тульчи
нської

2500 500 500 500 500 500
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№ п/п Перелік заходів Програми

режимно-секретних органів (РСО), 
встановлення систем сигналізації та 
оповіщення, закупівля та встановлення 
засобів зв’язку, закупівля спеціального 
спорядження, обладнання, військової 
форми одягу інших матеріально-технічних 
засобів, обладнання огорожі, 
Облаштування кімнати для оперативно - 
чергової служби тощо).

Відновлення фондів розміщення (місць 
постійної дислокації) кадру військової 
частини А7336 (капітальний та поточний 
ремонт адміністративних будівель і 
спеціальних приміщень, казармено- 
житлового фонду, перекриття даху, 
заміна вікон, підлоги, дверей),

5.1.3.12 обладнання, утримання та забезпечення 
життєдіяльності фондів (встановлення 
опалення, водогону, водовідведення 
стоків, електроживлення, обладнання 
місць зберігання зброї та боєприпасів, 
режимно-секретних органів (РСО), 
встановлення систем сигналізації та 
оповіщення, закупівля та встановлення

2021

2025

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

01 міської 
ради

ОВК
(ОТЦК та 
СП), в/ч 
А7048,
ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
М3,
КЕВ
м. Вінниця,
виконком
Жмеринськ
оїміської
ради

Джерело
фінансу
вання

міської
ради

Обласний
бюджет

Бюджет
Жмерин
ської
міської
ради

№
Ю
О

’S5
Вм
©Sь.оа

R
SX01 ^
“  а:Cl
S .Л SiX ^

в

6500
(2500)

2500

у  пич. за рокам и

2021

500

500

2022

2000
(500)

500

2023

2000
(500)

500

2024

10

1000
(500)

500

2025

11

1000
(500)

500

Очікуваний
результат

12
територіаль 
ної оборони

Забезпечен
ня
життєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
формуванн 
я під час 
підготовки 
та ведення 
територіаль 
ної оборони
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№ п/п

5.1.3.13

Перелік заходів Програми

засобів зв’язку, закупівля спеціального 
спорядження, обладнання, військової 
форми одягу інших матеріально-технічних 
засобів, обладнання огорожі, 
Облаштування кімнати для оперативно 
чергової служби тощо).

Відновлення фондів розміщення (місць 
постійної дислокації) кадру військової 
частини А7337 (капітальний та поточний 
ремонт адміністративних будівель і 
спеціальних приміщень, казармено- 
житлового фонду, перекриття даху, 
заміна вікон, підлоги, дверей), 
обладнання, утримання та забезпечення 
життєдіяльності фондів (встановлення 
опалення, водогону, водовідведення 
стоків, електроживлення, обладнання 
місць зберігання зброї та боєприпасів, 
режимно-секретних органів (РСО), 
встановлення систем сигналізації та 
оповіщення, закупівля та встановлення 
засобів зв’язку, закупівля спеціального 
спорядження, обладнання, військової 
форми одягу інших матеріально-технічних

R
ЕВ
Sсз
S0
S
аа

1  & 
в .  оВк М
^  5

2021

2025

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

ОВК
(ОТЦК та 
СП), в/ч 
А7048,
д щ ,
ВОЦ ЦЗ та 
М3,
КЕВ
м. Вінниця

Джерело
фінансу
вання

Обласний
бюджет

ІтR
\о
О

S
Xм
©
Sиоа

пS
X«я —ч
$ к

« о33 S

6500
(2500)

у  т.ч. за рокам и

2021

500

2022

2000
(500)

2023

2000
(500)

2024

10

1000
(500)

Очікуваний
результат

2025

11

1000
(500)

12

Забезпечен
ня
життєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
формуванн 
я під час 
підготовки 
та ведення 
територіаль 
ної оборони
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№ п/п Перелік заходів Програми

засобів, обладнання огорожі, 
Облаштування кімнати для оперативно 
чергової служби тощо).

Відновлення фондів розміщення (місць 
постійної дислокації*) кадру військової 
частини А7338 (капітальний та поточний 
ремонт адміністративних будівель і 
спеціальних приміщень, казармено- 
житлового фонду, перекриття даху, 
заміна вікон, підлоги, дверей), 
обладнання, утримання та забезпечення 
життєдіяльності фондів (встановлення 

5.1.3.14 опалення, водогону, водовідведення
стоків, електроживлення, обладнання 
місць зберігання зброї та боєприпасів, 
режимно-секретних органів (РСО), 
встановлення систем сигналізації та 
оповіщення, закупівля та встановлення 
засобів зв’язку, закупівля спеціального 
спорядження, обладнання, військової 
форми одягу інших матеріально-технічних 
засобів, обладнання огорожі.

RX
SCQ
S0ЬйS
се

1  « а- ® tu яН g

2021

2025

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

ОВК
(ОТЦК та 
СП), в/ч 
А7048,
ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
М3,
КЕВ
м. Вінниця,
виконком
Могилів-
Подільської
міської
ради

Джерело
фінансу
вання

Обласний
бюджет

ь-ÄUю
©
«SXм
О
XUоа

_В_

RXX«А
X
X

6000
(2000)

у  т.ч. за рокам и

2021 2022

2000
(500)

2023

2000
(500)

2024

10

1000
(500)

2025

11

1000
(500)

Очікуваний
результат

12

Забезпечен
ня
життєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
формуванн 
я під час 
підготовки 
та ведення 
територіаль 
ної оборони
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№  п /п

5.1.3.15

Перелік заходів Програми

Облаштування кімнати для оперативно- 
чергової служби тощо).

Відновлення фондів розміщення (місць 
постііїної дислокації) кадру військової 
частини А7339 (капітальний та поточний 
ремонт адміністративних будівель і 
спеціальних приміщень, казармено- 
житлового фонду, перекриття даху, заміна 
вікон, підлоги, дверей), обладнання, 
утримання та забезпечення життєдіяльності 
фондів (встановлення опалення, водогону, 
водовідведення стоків, електроживлення, 
обладнання місць зберігання зброї та 
боєприпасів, режимно-секретних органів 
(РСО), встановлення систем сигналізації та 
оповіщення, закупівля та встановлення 
засобів зв’язку, закупівля спеціального 
спорядження, обладнання, військової форми 
одягу інших матеріально-технічних засобів, 
обладнання огорожі. Облаштування 
кімнати для оперативно- чергової служби 
тощо).___________________________________

в;вв«во
веа

•і &
І |  г  , С і Г*<

2021

2025

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

ОВК
(ОТЦК та 
СП), в/ч 
А7048,
ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
МЗ,
ДЦЗ,
ВОЦ ЦЗ та 
МЗ,
КЕВ
м. Вінниця, 
виконком 
Хмільииць 
кої міської 
ради

Джерело
фінансу
вання

Бюджет
Могилів-
Подільсь
кої
міської
ради

Обласний
бюджет

Бюджет
Хмільни
цької
міської
ради

ітК
юо
:В
Ввм
Овио

к
Ввя ^

2500

6500
(2500)

2500

у  пич. зарокам и

2021

500

500

500

2022

500

2000
(500)

500

2023

500

2000
(500)

500

2024

10

500

1000
(500)

500

2025

11

500

1000
(500)

500

Очікуваний
результат

12

Забезпечен
ня
життєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
формуванн 
я під час 
підготовки 
та ведення 
територіаль 
ної оборони
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№ п/п Перелік заходів Програми

сеXXсек0 

ра

1 ^
& І н  5

Виконавці
(подаються 
за умовними 
скорочення
ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансу
вання

и к о 
^  _0 Е8

яа вз1 « - - V

1 п^ л2 а « Ом е
1=1 -9-^

у пич. за роками
Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.1.3.16

Обладнання (утримання) складів, місць 
зберігання озброєння та військової техніки, 
зброї, боєприпасів, майна інших 
матеріально-технічних засобів підрозділів 
військової частини А7048

2021

2025

КЕВ
м. Вінниця, 
ОВК
(ОТЦК та 
СП),
КЕВ
м. Вінниця,
в/ч А7048,
А7334,
А7335,
А7336,
А7337,
А7338,
А7339
А7379

Обласний
бюджет 3300

(700)
300 1000

(100)
1000
(100)

500
(100)

500
(100)

Забезпечен
ня
л<иттєдіяль
ності
підрозділів 
ТрО в 
місцях 
формуванн 
я під час 
підготовки 
та ведення 
територіаль 
ної оборони

Бюджет
Вінниць
кої
міської
ради

4150
(350)

150 2000
(50)

1000
(50)

500
(50)

500
(50)

Бюджет 
Г айсинсь 
кої
міської
ради

350 150 50 50 50 50

5.1.9 Заходи 3 пропагування та популяризації військової служби

5.1.9.1

Виготовлення та розміщення плакатів, які 
пропагують та популяризують військову 
службу, військову службу у військовому 
резерві Сил територіальної оборони
розміщення їх на рекламоносіях (білбордах, 
сітілайтах тощо). Виготовлення відео та 
аудіо матеріалів, які створюють позитивний 
імідж військовослужбовця, резервіста, та їх

2021

2025

ДІДтаКзГ,
ОВК
(ОТЦК та 
СП),
в/ч А7048

Обласний
бюджет 2150

(750)
150 500

(150)
500

(150)
500

(150)
500

(150)

Покращення
показників
добору
кандидатів
для
проходження 
військової 
служби за 
контрактом,


