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УКРАЇН А  
ВІН Н И ЦЬКА О БЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ

2021 р. сесія 8 скликання

П ро внесення змін та доповнень до К ом плексної оборонно-
правоохоронної програми Вінницької області на 2021-2025 роки», 

затвердж еної ріш енням 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 ВИРІШ ИЛА:

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 додатком 1 до цього рішення):

у розділі 5.1 «Зміцнення обороноздатності та  удосконалення територіальної 
оборони» підпункти 5.1.3.1 пункту 5.1.3 «Забезпечення проведення заходів 
мобілізації, підготовки до територіальної оборони, матеріально-технічне 
забезпечення суб’єктів територіальної оборони» та  5.1.4.1 пункту 5.1.4 
«Посилення охорони та інженерно-технічне облаш тування українсько- 
молдовського державного кордону» викласти у новій редакції.

2. Додаток 4 Програми «Перелік умовних скорочень, вжитих у розділі 5 
даної Програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.

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

4. Контроль за виконанням цього ріш ення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань правової політики, регламенту, депутатської діяльності



та етики (Олена М ілієнко) та з питань бюджету, фінансів та  обласних програм 
(Г алина Якубович).

Голова обласної Ради В.СО КО ЛОВИ Й



Додаток 1 
до проекту рішення 
від  _______

сесії обласної Ради 8 скликання 
 2021 року

«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»
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Очікуваний
результат

8 10 11 12
5Л Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

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

територіальної оборони
Забезпечення формування підрозділів
територіальної оборони та проведення 
навчальних зборів (обладнання місць 
формування, зберігання зброї та
боєприпасів, забезпечення речовим 
майном, харчуванням, 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 
для забезпечення проведення навчальних
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зборів). 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.

іміджу
держави

5Л.4 Посилення охорони та інженерно-технічне облаштування українсько-молдовського державного кордону
Нарощення інженерної інфраструктури на 
державному кордоні (облаштування проти 
транспортного рову, паркану з колючого 
дроту, інше), в тому числі на центральній 
(придністровській) ділянці українсько- 
молдавського державного кордону в межах 

5.1.4.1 Вінницької області
Забезпечення якісного та своєчасного 
ремонту інженерної техніки. Придбання 
підсистем відео спостереження (з метою 
встановлення їх в пунктах пропуску через 
державний кордон України) та пально- 
мастильних матеріалів__________________

2021 -

2025

Прикордонн 
ий загін 

Могилів- 
Подільська 

РДА 
Тульчинська 

РДА

Обласний
бюджет

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

Бюджет
Тульчинського

району

3500

1000

1000

700

200

200

700

200

200

700

200

200

700 700

200 200

Для 
покращення та 

створення 
належних умов 

для охорони 
державного 

кордону 
України
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5Л Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

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

 територіальної оборони
Забезпечення формування підрозділів
територіальної оборони та проведення 
навчальних зборів (обладнання місць 
формування, зберігання зброї та
боєприпасів, забезпечення речовим 
майном, харчуванням, 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 
для забезпечення проведення навчальних 
зборів).
Оплата послуг пасажирських та вантажних 
перевезень особового складу військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів учасників програми для 
забезпечення їх участі у міжнародних
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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

5.1.4 Посилення охорони та інженерно-технічне облаштування українсько-молдовського державного кордону

5.1.4.1

Нарощення інженерної інфраструктури на 
державному кордоні (облаштування проти 
транспортного рову, паркану з колючого 
дроту, інше), в тому числі на центральній 
(придністровській) ділянці українсько- 
молдавського державного кордону в межах 
Вінницької області
Забезпечення якісного та своєчасного 
ремонту інженерної техніки, придбання 
підсистем відео спостереження (з метою 
встановлення їх в пунктах пропуску через 
державний кордон України) та пально- 
мастильних матеріалів^______ _

2021 -

2025

Прикордонни 
й загін 

Могилів-

Обласний
бюджет 3500 700 700 700 700 700

Подільська Бюджет
міська Могилів-

територіальн Подільської
а міської 1000 200 200 200 200 200

громада територіаль
Тульчинська Н01

міська громади
територіальн Бюджет

а Тульчинської 1000 200 200 200 20(Х 200
громада міської

Для 
покращення та 

створення 
належних умов 

для охорони 
державного 

кордону 
України
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2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Придбання автомобільної та 
мототехніки для своєчасного реагування 
на зміни обстановки на ділянці 
прикордонного загону

територіальн
ої

громади

Д иректор Департаменту  
з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами  
обласної держ авної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО

Примітка : Зміни та доповнення, які вносяться виділені жирним ш рифтом.



Додаток 2 
до проекту рішення
скликання від____
№

сесії обласної Ради 8
_____________ 2021 року

Ч И Н Н А  Р Е Д А К Ц І Я

П ЕРЕЛІК

умовних скорочень, вжитих у розділі 5 даної Програми

С корочена
назва

П овна назва

В/ч 3008 Військова частина 3008 Національної гвардії України
В/ч 3028 Військова частина 3028 Національної гвардії України

В/ЧА1619 Військова частина А1619 Сухопутних військ Збройних Сил 
України

В/ч А 1119 Військова частина А 1119 Збройних Сил України
В/ч А1445 Військова частина А1445 Збройних Сил України
В/ЧА0215 Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

В/ЧА1231 Військова частина А 1231 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 А4610 Військова частина А4610 Повітряних Сил Збройних Сил 
України

ВМКЦ МО Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 
МО 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 кіберполіції Національної поліції України

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

ДІДтаКзГ
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, цивільног^захисту та 
взаємодії 3 правоохоронними органами обласної\державної 
адміністрації \



С корочена
назва

П овна назва

КЕВ м. Вінниця
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця Міністерства 
оборони України

НДЕКЦ Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС України

ОВК
(ОТЦК та СП)

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

Прокуратура Прокуратура Вінницької області

Прикордонний
загін

Могилів-Подільський прикордонний загін імені Героя України 
старшого лейтенанта Вячеслава Семенова Південного 
регіонального управління Державної прикордонної служби 
України

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

У.ДМСУ
Управління Державної міграційної служби України у 
Вінницькій 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

УСР Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області

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

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та  
взаємодії з правоохоронними органами  
обласної держ авної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО



Н О В А  Р Е Д А К Ц І Я

П ЕРЕЛІК
умовних скорочень, вжитих у  розділі 5 даної Програми

Скорочена
назва Повна назва

В/ч 3008 Військова частина 3008 Національної гвардії України
В/ч 3028 Військова частина 3028 Національної гвардії України

В/чА1619 Військова частина А1619 Сухопутних військ Збройних Сил 
України

В/ч А 1119 Військова частина А 1119 Збройних Сил України
В/ч А 1445 Військова частина А 1445 Збройних Сил України
В/ЧА0215 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/ч А0310 Військова частина А0310 Десантно-штурмових військ 
Збройних Сил України

в/ч А4610 Військова частина А4610 Повітряних Сил 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 кіберполіції Національної поліції України

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

ДІДтаКзГ
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 Міністерства 
оборони України ^

НДЕКЦ
Вінницький науково-дослідний експертно-крАуіналістичний 
центр МВС України \



Скорочена
назва Повна назва

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 адміністоативний суд
ТрО Територіальна оборона

ТУДСА 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 
Вінницькій області

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

УСКВ Управління спільної комуна;[ьної власності територіальних 
громад Вінницької області

УСР Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області

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

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами  
обласної держ авної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО

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


