
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

2020 р. ____сесія 7 скликання

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

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина - 
взаємна відповідальність влади та громад» (далі Програма), затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35, 
такі зміни та доповнення:

- підпункт 3.1.5.1 пункту 3.1.5 «Забезпечення відповідних умов для 
зберігання техніки, озброєння, несення служби та організації побуту 
військовослужбовців» Розділу 3.1. «Зміцнення обороноздатності та 
удосконалення територіальної оборони» викласти у новій редакції, (згідно з 
додатком до цього рішення)

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк A.B.) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання 
від___________2020 року № ___

Зміни та доповнення до додатка 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

«Пріоритети, напрями їх реалізації та заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад»
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Очікуваний
результат

2016 2017 2018 2019 2020

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

3.1 Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони

3.1.5 Забезпечення відповідних умов для зберігання техніки, озброєння, несення служби та організації побуту військовослужбовців

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних умов в/ч 3008 5640 950 1370 1260 1150 910 Підвищеннящодо відновлення, реконструкції, боєготовності

3.1.5.1

капітального, поточного ремонту та 
забезпечення належного утримання 
адміністративного корпусу, казармено- 
житлового фонду, інженерних мереж, 
господарських та інших споруд, приміщень 
(місць) зберігання озброєння, техніки, 
зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення ремонтних, відновлювальних 
робіт техніки, озброєння та спеціальних
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засобів, ■ увічнення пам’яті загиблих 
військовослужбовців, придбання або 
відновлення меблів (комплектуючих 
матеріалів), придбання інших матеріально- 
технічних, спеціальних засобів та майна 
тощо. Поточний ремонт та забезпечення 
пально-мастильними матеріалами,
запасними частинами службового 
автотранспорту. Придбання
матеріальнотехнічних засобів, майна, 
спеціального обладнання та засобів, 
проведення робіт для забезпечення 
вибухопожежобезпеки, пропускного
режиму, живучості військових частин. 
Закупівля обладнання, засобів зв’язку, 
інших матеріальнотехнічних та 
спеціальних засобів і майна для військових 
частин та підрозділів, з метою 
удосконалення системи управління. 
Придбання ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
комплектуючих. Придбання автомобільної 
та спеціальної техніки, для учасників 
програми. Забезпечення службовим 
житлом військовослужбовців, які брали 
участь в проведені антитерористичної 
операції на сході України
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