
Додаток 1

Зміни та доповнення 
до проекту рішення обласної Ради «Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 
2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 

громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11
лютого 2016 року № 35»

1. Доповнити пункт 1 зазначеного проекту рішення обласної Ради 
наступними абзацами:
-підпункт 3.2.13.1 пункту 3.2.13 «Протидія організованій злочинності» 

розділу 3.2 «Створення безпекового середовища та забезпечення 
правопорядку» викласти у новій редакції;

-доповнити розділ 3.2 «Створення безпекового середовища та 
забезпечення правопорядку» пунктом 3.2.17 «Судово-експертне забезпечення 
кримінальних, адміністративних, господарських та цивільних проваджень» 
згідно з додатком до цього рішення;

-доповнити пункт 3.2.17 «Судово-експертне забезпечення кримінальних, 
адміністративних, господарських та цивільних проваджень» розділу 3.2 
«Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку» 
підпунктом 3.2.17.1 згідно з додатком до цього рішення;

-підпункт 3.6.2.2 пункту 3.6.2 «Пропагування та популяризація 
військової служби та роботи в правоохоронних органах» розділу 3.6 
«Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні безпеки та 
правопорядку» викласти у новій редакції.

-підпункт 3.6.3.1 пункту 3.6.3 «Поглиблення цивільного (громадського) 
контролю за воєнною організацією та правоохоронною діяльністю» розділ> 3.6 
«Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні безпеки та 
правопорядку» викласти у новій редакції.

- в додаток 1 до зазначеного проекту рішення внести зміни згідно з 
додатком 2 до цього листа.

2. Доповнити зазначений проект рішення обласної Ради пунктом 2: 
Викласти таблицю «Перелік умовних скорочень, вжитих у Додатку до

Програми», викладену на останніх аркушах Додатка до Програми, у новій 
редакції (згідно з додатком 3 до цього листа).

3. Пункти 2 та 3 вказаного проекту рішення обласної Ради вважати 
пунктами 3 та 4 відповідно.

Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами 

обласної державної адміністрації



Додаток 2

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до додатка 1 до проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 

2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року № 35»
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результат

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12
3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

3.2.13 Протидія організованій злочинності

3.2.13.1

Забезпечення належних умов 
праці та покращення матеріально- 
технічного оснащення новоство- 
реного підрозділу з метою 
здійснення якісного супровод
ження процесів, що відбуваються 
на території області.

Проведення капітального та 
поточного ремонту будівлі 
управління, придбання майна, 
спеціальних засобів, засобів 
зв'язку, пально-мастильних 
матеріалів та інших матеріально- 
технічних засобів для 
зябечпечення оперативної діяль
ності управління
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УСР
(через Державну 
установу «Центр 
обслуговування 

підрозділів 
Національної 

поліції України»)

Обласний
бюджет

3500
(2000)

- 500 500 500 2000
(500)

Виявлення, 
попередження і 

припинення 
діяльності стійких 

суспільно- 
небезпечних 

організованих груп і 
злочинних 

організацій, які 
впливають на 

соціально-економічну 
та криміногенну 

ситуацію в державі та 
регіоні.
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3.2.17 Судово-експертне забезпечення кримінальних, адміністративних, господарських та цивільних проваджень

3.2.17.1

Закупівля для лабораторій 
центру приладів, установок, 
апаратури, тестових систем, 
реагентів та інших матеріально- 
технічних (спеціальних) засобів 
для організації проведення на 
території області досліджень 
спиртовмісних сумішей, води, 
продуктів харчування, пально- 
мастильних матеріалів на 
відповідність діючим стандартам 
(вимогам виробників), проведення 
дослідження ґрунтів тощо
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НДЕКЦ
Обласний

бюджет
- - - 950

Забезпечення прове
дення досліджень 

для виявлення 
контрафактної про
дукції, визначення 
рівня забруднення 
навколишнього се
редовища з метою 

покращення соціаль- 
но-економічного та 
екологічного стано
вища на території 
Вінницької області

3.6 Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні безпеки та правопорядку
3.6.2 Пропагування та популяризація військової служби та роботи в правоохоронних органах

3.6.2.2

Виготовлення та розміщення 
плакатів, іншої рекламної 
продукції з метою пропагування та 
популяризації військової служби та 
роботи в правоохоронних органах та 
розміщення її на рекламоносіях 
(білбордах, сітілайтах, ЗМІ тощо). 
Організація та проведення 
інформаційної кампанії щодо 
супроводження заходів із
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Обласний
бюджет
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(160)

20 20 20 50 80
(50)

Покращення показни
ків добору кандидатів 
для проходження вій

ськової служби за 
контрактом, забезпе

чення виконання 
заходів із призову 

громадян на строкову
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популяризації військової служби військову службу

3.6.3 Поглиблення цивільного (громадського) контролю за воєнною організацією та правоохоронною діяльністю

3.6.3.1

Вивчення громадської думки про 
ефективність діяльності право
охоронних органів
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ДІДтаКзГ

Обласний
бюджет

140
(170)

50 ЗО зо зо 0
(30)

Поглиблення громад
ського контролю за 
діяльністю право
охоронних органів

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

Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами 

обласної державної адміністрації



Додаток З

ПЕРЕЛІК
умовних скорочень, вжитих у Додатку до Програми

Скорочена
назва

Повна назва

АС Апеляційний суд Вінницької області
вмкц мо Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 

МО України
В/ч 3008 Військова 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 А1119 Військова частина А1119 Збройних Сил України
В/ч А1445 Військова частина А1445 Збройних Сил України
В/ч А0215 Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
В/ч А1231 Військова частина А1231 Повітряних Сил Збройних Сил 

України
В/ч А2287 Військова частина А2287 Повітряних Сил Збройних Сиг 

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

України
ВААС Вінницький апеляційний адміністративний суд
ВОАС Вінницький окружний адміністративний суд
ВЗА ГУНП Відділення забезпечення автотранспортом Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області
НДЕКЦ Вінницький науково-дослідний експертно- 

криміналістичний центр
ВОЦ ЦЗ та МЗ Комунальна установа «Вінницький обласний центр 

цивільного захисту та матеріальних резервів»
ВСП Вінницький зональний відділ Військової служби 

правопорядку
ВМрВ ДСУзКН Вінницький міжрегіональний відділ Державної служби 

України з контролю за наркотиками
ГС Господарський суд Вінницької області
ГУНП Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
ДІДтаКзГ Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації
ДОіН Департамент освіти і науки облдержадміністрації
ДОЗтаК Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
ДСтаМП Департамент соціальної та молодіжної п о л і т и е и  

облдержадміністрації
ДЦЗ Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами облдерж
адміністрації

ДФС Державна фіскальна служба України у Вінницькій області



Скорочена
назва

Повна назва

овк Вінницький обласний військовий комісаріат
Прокуратура Прокуратура Вінницької області
Прикордонний
загін

Могилів-Подільський прикордонний загін Південного 
регіонального управління Державної прикордонної служби 
України

ССД Служба у справах дітей облдержадміністрації
САД Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
ТРК Вінницька обласна телерадіокомпанія «Вінтера»
ТрО Територіальна оборона
ТУДСА Територіальне управління державної судової адміністрації у 

Вінницькій області
УДМСУ Управління Державної міграційної служби України у 

Вінницькій області
УПО Управління поліції охорони 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
УУТІ Управління Укртрансінспекції у Вінницькій області

ЦЗМРУзПВКПтаП Центрально-західне міжрегіональне управління з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 
Юстиції України

Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами 

обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО

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



№ /7* / £ >' /> ролові  обласної Ради

До обласної державної адміністрації надійшло звернення начальника 
управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту 
стратегічних розслідувань Національної поліції України Ю. Олійника та 
директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру М. Лайтера щодо надання допомоги у проведенні низки заходів, які 
впливають на стан криміногенної ситуації в регіоні, забезпечення прав і свобод 
людини та протидії злочинності на території області.

З метою підвищення ефективності діяльності органів і підрозділів 
Національної поліції під час виконання завдань із забезпечення прав і свобод 
людини та протидії злочинності, постановою Кабінету Міністрів України від 
09 жовтня 2019 року № 867 утворено як юридичну особу публічного права 
міжрегіональний територіальний орган Національної поліції - Департамент 
стратегічних розслідувань, що має відокремленні підрозділи в областях. До 
складу Департаменту входить управління стратегічних розслідувань у 
Вінницькій області (далі- Управління).

Разом з тим, на сьогодні залишаються невирішеними чисельні питання 
матеріально-технічного забезпечення новоствореного Управління, що потребує 
внесення відповідних змін та доповнень до Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад» (далі-Програма).

Крім того, з метою реалізації чисельних запитів від державних установ, 
підприємств та організацій, звернень громадян існує необхідність в організації 
на території області проведення досліджень спиртовмісних сумішей, води, 
продуктів харчування, пально-мастильних матеріалів на відповідність діючим 
стандартам (вимогам виробників). Для цього необхідно провести дообладнання

на№
Анатолію ОЛІЙНИКУ

ВІД

Щодо внесення змін та доповнень до Комплексної 
оборонно-правоохоронної програми Вінницької області

Шановний пане Анатолію!



та модернізацію лабораторій Вінницького науково-дослідного експертно- 
криміналістичного центру відповідними приладами, установками тощо.

Зважаючи на вищевикладене, необхідно розглянути питання про внесення 
змін до Програми, які передбачають включення Вінницького науково- 
дослідного експертно-криміналістичного центру до переліку установ на які 
поширюються заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна 
відповідальність влади та громад».

Варто відзначити, що збройна агресія, окупація частини території 
держави та затяжне військове протистояння на сході України вимагає 
кардинально переосмислити важливість роботи щодо призову кандидатів на 
військову службу за контрактом. Президентом України Верховним 
Головнокомандувачем Збройних Сил України акцентовано увагу на 
надзвичайній важливості цього напрямку. В умовах гібридної війни, яку взде 
Російська Федерація на сході нашої Держави основним надходженням 
особового складу в бойові підрозділи Збройних Сил України є призов на 
військову службу за контрактом. Разом з тим, основним фактором відбору 
кандидата на військову службу за контрактом являється рекламування 
військової служби в Збройних Силах України. Про хід виконання заходів щодо 
сприяння та обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом, 
облдержадміністрація щомісяця звітує Офісу Президента України.

З огляду на це потребують додаткового фінансування в 2020 році заходи 
рекламування та популяризації військової служби. З цією метою пропонується 
внести зміни та доповнення до Програми для здійснення перерозподілу 
прогнозних обсягів фінансування заходів, передбачених для Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 
Додаткових фінансових витрат зазначені зміни та доповнення не передбачають.

Зважаючи на вищевикладене, прошу Вас відповідно до регламенту 
обласної Ради 7 скликання внести до розгляду на найближчому пленарному 
засіданні сесії обласної Ради зміни та доповнення до проекту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина -  
взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35», що додаються.

Додатки: № 1 «Зміни та доповнення до проекту рішення обласної Ради «Про 
внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки 
«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання



від 11 лютого 2016 року № 35» на 1 арк. в 1 прим.
№ 2 «Зміни та доповнення до додатка 1 до проекту рішення «Про 
внесення змін та доповнень до Комплексної обороннс- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки 
«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 35» на 3 арк. в 1 прим.
№ 3 «Перелік умовних скорочень, вжитих у Додатку до Програми» 
на 2 арк. в 1 прим.

З повагою 

Голова обласної державної
• •адміністрації Владислав СКАЛЬСЬКНЙ

Валерій Індик 67 11 34


