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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про Комплексну оборонно-правоохоронну програму Вінницької області
на 2021-2025 роки

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 законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності; з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну оборонно-правоохоронну програму Вінницької 
області на 2021-2025 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним радам, 
міським міст обласного значення радам затвердити відповідні комплексні 
правоохоронні програми, керуючись параметрами, закладеними в цій Програмі.

3. Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації враховувати це рішення при 
розробці проектів програм соціального та економічного розвитку області на
наступні роки.

4. Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року 
№ 35 «Про Комплексну оборонно-правоохоронну програму Вінницької області 
на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та 
громад» вважати таким, що втратило чинність з 3 1 грудня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності (Андрій Вигонюк) та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Геннадій Мазур).

ч.>

Голова обласної Ради Анатолій ОЛІИНИК
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1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких
спрямована Програма

Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 
2021-2025 роки (далі -  Програма) розроблена відповідно до Конституції 
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 
нормативно-правових актів України з метою координації діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на 
зміцнення обороноздатності держави, забезпечення законності, правопорядку 
та боротьби зі злочинністю.

Національна безпека України -  захищеність державного суверенітету, 
територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від реальних та потенційних загроз.

Система забезпечення національної безпеки -  це організована державою 
сукупність суб’єктів державних органів, громадських організацій, посадових 
осіб та окремих громадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо захисту 
національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах 
законодавства України.

Аналіз сучасної воєнно-політичної обстановки вказує на нестабільність 
ситуації у цій сфері, що обумовлено збройною агресією Російської Федерації 
проти України, постачаннями з її території військової техніки, зброї та 
боєприпасів незаконним військовим формуванням і терористичним 
угрупованням та їх фінансування в Україні, проведенням російськими 
громадянами чи проросійськи налаштованими співвітчизниками терористичної 
та диверсійної діяльності на нашій території, розв’язанням ЗМІ зазначеної 
країни інформаційної війни, направленої на поширення ідей сепаратизму, 
кризовими явищами в економіці держави, виникненням конфліктних ситуацій 
на соціально-економічному та політичному ґрунті тощо.

Відчутній вплив на оперативну обстановку в області здійснюють 
спеціальні служби Російської Федерації, які проводять розвідувально-підривну 
діяльність стосовно України з території невизнаної Придністровської 
Молдавської Республіки (далі -  ПМР), що безпосередньо межує з територією 
Вінницької області на ділянці у 43,5 км.

У рамках Програми передбачається надавати допомогу та сприяти 
силами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
військовим частинам, правоохоронним органам Вінниччини у виконанні 
покладених на них завдань згідно з чинним законодавством.

Варто зазначити, що протягом останніх шести років, у зв’язку із 
збройною агресією Російської Федерації проти України, окупацією частини 
території України, зміцнення обороноздатності держави, зокрема проведення 
заходів часткової чи загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів,



підготовки сил і засобів та в цілому системи територіальної оборони до 
виконання завдань за призначенням, оперативного обладнання території -  є 
ключовими в діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування Вінниччини.

У сучасних соціально-економічних умовах виконання заходів з 
підготовки та всебічного забезпечення, проведення (у разі оголошення) 
мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області, підготовки 
територіальної оборони області до виконання завдань за призначенням, 
підготовки системи оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів 
області до роботи, в цілому проведення мобілізаційної підготовки установ, 
підприємств та організацій області не можливо без вжиття ефективних заходів 
підтримки з боку місцевих органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Ефективність системи територіальної оборони та бойова готовність 
органів управління, з’єднань і частин Збройних Сил України є основою захисту 
населення.

На сьогодні перед органами військового управління гостро стоять 
питання щодо всебічного забезпечення проведення мобілізації людських і 
транспортних ресурсів, підготовки до територіальної оборони, забезпечення 
проведення призовів на строкову військову службу, службу за контрактом у 
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, загалом щодо 
створення належних умов для виконання покладених завдань, які потребують: 

створення надійної, сучасної та ефективної системи управління (пунктів 
управління) та отримання інформації із забезпеченням проведення в 
найкоротші строки ЇЇ аналізу, прийняття відповідних рішень, доведення 
прийнятих рішень до підлеглих структурних підрозділів та забезпечення 
постійного дієвого контролю за їх виконанням;

проведення мобілізаційної підготовки установ, організацій та 
підприємств, зокрема на базі яких розгортаються елементи системи 
оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів, підготовки їх 
адміністрацій до виконання функціональних обов’язків та елементів, до роботи 
в будь-яких умовах обстановки та погодних умовах;

забезпечення, в разі проведення мобілізації, своєчасної поставки 
людських ресурсів та транспортних засобів і техніки до місць їх прийому 
військовими організаційними структурами, в тому числі створення з цією 
метою на виконання пункту 23 Положення про військово-транспортний 
обов’язок (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 
№ 405) незнижуваного запасу пально-мастильних матеріалів;

здійснення якісної підготовки штабів зони та районів територіальної 
оборони, особового складу частин і підрозділів територіальної оборони та 
резервістів оперативного резерву першої і другої черг, територіального резерву 
на навчальних зборах;

проведення заходів з оперативного обладнання терісторії о^асті;



визначення придатності до військової служби резервістів та 
військовозобов’язаних з метою забезпечення їх якісного призначення до складу 
частин бойового складу Збройних Сил України та інших військових формувань 
і військових частин та поставці при мобілізації, здійснення відбору та 
направлення на навчальні збори з підготовки на гостродефіцитні та інші 
спеціальності. Ще більшу актуальність цей захід набуває у сьогоденні в зв’язку 
з необхідністю проведення тестів на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, перед відправкою резервістів та 
військовозобов’язаних на навчальні збори;

забезпечення проведення щорічних призовів громадян на строкову 
військову службу (проведення медичного обстеження, доставка призовників на 
обласний збірний пункт, забезпечення його надійного функціонування та 
належного життєзабезпечення);

забезпечення виконання планових завдань з відбору та призову 
військовозобов’язаних на військову службу за контрактом у Збройних Силах 
України, інших військових формуваннях, а також на проходження служби у 
військовому резерві, насамперед в бойових частинах та в бригаді 
територіальної оборони Вінницької області.

На реалізацію заходів програми безпосередньо впливатимуть проблеми, 
пов’язані з соціальним захистом осіб, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції (далі -  АТО) та операції Об’єднаних сил 
(далі -  ООС) на сході України. Ряд заходів Програми спрямовані саме на це.

Так, понад 4540 військовослужбовців-учасників АТО та ООС протягом 
останніх років пройшли лікування у Військово-медичному клінічному центрі 
Центрального регіону, з яких понад 800 поранених, більше 790 травмованих.

У клінічному центрі надається хірургічна, анестезіологічна та 
терапевтична планова та невідкладна медична допомога, а також санаторне 
лікування та медична реабілітація для військовослужбовців Збройних Сил 
України та інших військових формувань згідно укладених договорів.

З метою виконання завдань щодо медичної реабілітації 
військовослужбовців у Військово-медичному клінічному центрі Центрального 
регіону продовжується будівництво клініки медичної реабілітації учасників 
АТО, ООС на 90 ліжок.

На тлі посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, зростання 
нестабільності у світі постають нові виклики національній безпеці не лише у 
сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній сферах, а й у поширенні 
зброї масового ураження, тероризмі, транснаціональній організованій 
злочинності, нелегальній міграції, ескалації міждержавних і громадянських 
конфліктів, які стають дедалі інтенсивнішими й охоплюють хфактично всі 
регіони нашої держави.

У цих умовах проблема національної безпеки протягом останніх років 
розвитку нашої держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації 
проти України, операцією Об’єднаних Сил на сході Украши, суттєвому



зниженню економічного розвитку € ключовою в діяльності органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування.

Тому питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування для удосконалення системи 
територіальної оборони, забезпечення державної безпеки, посилення охорони 
державного кордону, забезпечення дієвої протидії організованій злочинності, 
забезпечення безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави, дотримання принципу верховенства права, в 
регіоні є визначальними.

Сучасні зміни соціально-економічних і політико-правових умов 
функціонування цих сфер, курс нашої держави на євроінтеграцію детермінують 
потребу в їх реформуванні, адаптації до суспільних потреб і можливостей 
держави. А такі перетворення значною мірою переобтяжують державний 
бюджет.

Ефективність системи із забезпечення національної безпеки є основою 
захисту населення та держави загалом. Сучасна війна ведеться за допомогою 
дешевої масової сили -  місцевих радикалів, люмпенів та інших кримінальних 
елементів, диверсійно-розвідувальних груп.

За світовим досвідом найбільш ефективний варіант вирішення проблеми 
такої війни полягає у самозахисті населених пунктів, наявності в них сучасних 
та дієвих правоохоронних органів. Лише підтримка місцевими органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування правоохоронних органів, 
функції яких покладені на забезпечення державної безпеки, робота щодо 
покращення їх взаємодії з іншими правоохоронними органами, здатні 
забезпечити широкий захист мешканців, територіальну цілісність, захист від 
масованих атак загонів терористів та бандитських формувань.

У будь-якому суспільстві Служби безпеки виконують одну із 
найважливіших державних функцій -  попередження, виявлення, припинення та 
розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, 
тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 
важливим інтересам держави.

Сучасні реалії життя вимагають від Служби безпеки України наукових 
підходів до організації служби, профілактики правопорушень та кор)тіції, 
впровадження новітніх технологій для втілення в життя заходів, спрямованих 
на покращення ситуації в регіоні.

Аналіз стану криміногенної обстановки в області свідчить, що 
вірогідність вчинення злочинів терористичного характеру у загальній схемі 
правопорушень, що мають місце на території регіону, незважаючи на 
організацію правоохоронними структурами системи належного реагування на 
можливі терористичні прояви, хоча і не має тенденції до наростання, 
зумовлюється наявністю ряду передумов, що робить реальниіу^формз^ання 
зазначених загроз.



На сьогодні стан матеріально-технічного оснащення територіальних 
органів, представлених у діяльності регіональної координаційної групи 
Антитерористичного центру при СБ України, не повною мірою забезпечує 
виконання завдань, покладених на них у сфері протидії тероризму, насамперед 
по напрямах завчасного виявлення ознак підготовки терактів та організації 
системи спільного бойового управління задіяними силами і засобами у процесі 
проведення антитерористичних заходів, що, як висвітлюють результати 
навчань, за відповідною тематикою, значно негативно позначається на їх 
ефективності та оперативності загалом. Перспектива вирішення проблеми на 
відомчому рівні територіальними правоохоронними структурами найближчим 
часом не вбачається, оскільки централізоване фінансування їх діяльності 
суттєво обмежене і не відповідає практичним потребам.

Вирішенню цих питань сприятиме комплекс заходів у рамках оборонно- 
правоохоронної програми області, які будуть спільно реалізовані 
правоохоронними органами Вінниччини у тісній співпраці з органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування.

У цій ситуації, з урахуванням обмеженого фінансування регіональних 
органів Служби безпеки України з Державного бюджету, за рахунок видатків з 
обласного бюджету необхідна допомога в рамках фінансування заходів 
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2021- 
2025 роки, зокрема, на їх матеріально-технічне забезпечення для належного 
виконання оперативних завдань та потреб оперативно-службової діяльності 
регіональної оперативної групи УСБУ, що діє в районі проведення операції 
Об’єднаних сил.

У рамках Програми передбачається сприяти силами місцевого 
самоврядування правоохоронним органам у запобіганні та припиненні 
адміністративних правопорушень, профілактиці, розслідуванні та розкритті 
злочинів, захисті життя та здоров’я жителів громади, інтересів суспільства І 
держави від протиправних посягань; удосконалення засобів та технічного 
оснащення правоохоронних органів у виконанні покладених на них завдань 
згідно з чинним законодавством.

Одним з основних виконавців та суб’єктом розроблення Програми є 
Управління Служби безпеки у Вінницькій області.

Процеси глобалізації та суспільних трансформацій щодо охорони прав і 
свобод людини, забезпечення публічної безпеки, недопущення поширення 
гострої респіраторної хвороби С0УЮ-19, підвищили пріоритетність 
забезпечення безпеки в суспільстві, а отже, потребують від органів державної 
влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів ужиття нагальних 
заходів у сфері належної реалізації та захисту прав громадян.

Відповідно до статті З Конституції України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю; права і свободи громадян та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності правоохоронних органів, а їх твердження і



забезпечення є головним обов’язком органів державної влади та місцевого 
самоврядз^ання.

Збройний конфлікт, спричинений агресією Російської Федерації проти 
України, вже завдав і продовжує завдавати значної шкоди всьому українському 
суспільству. З метою мінімізації негативних наслідків, на основі аналізу стану 
справ визначення суспільно важливих потреб, що потребують розв’язання у 
сфері забезпечення безпеки та правоохоронної діяльності, потребує вирішення 
питання продовження запровадження комплексного правоохоронного підходу 
до цих завдань.

З початком антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил 
у зону її проведення на постійній основі відряджаються поліцейські Вінницької 
області для виконання оперативно-службових і бойових завдань.

Під час служби в зоні ООС виконуються завдання на лінії бойового 
зіткнення та проводиться профілактична робота серед населення щодо 
сприяння діяльності поліції по виявленню і затриманню осіб, які допомагають 
терористам, порушують публічний порядок.

Упродовж 2020 року в ході несення служби на визначених об’єктах 
працівниками поліції Вінниччини виявлено та затримано 12 осіб, які мали 
зв’язки з незаконними збройними формуваннями, встановлено і затримано 2 
особи, що перебували у розшуку за розпочатими кримінальними 
провадженнями, та 6 осіб, які зберігали наркотичні речовини.

При виконанні службових завдань в населеному пункті Залізне, що 
поблизу м. Горлівки виявлено замаскований арсенал зброї в кількості понад три 
тисячі патронів різного калібру та близько ЗО гранат.

Стан боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухівки 
перебуває на постійному контролі керівництва Г оловного управління 
Національної поліції у Вінницькій області (далі -  ГУНП) та визначено 
пріоритетним напрямком діяльності підрозділів поліції.

У результаті вжитих заходів з протидії кримінальним правопорушенням у 
сфері незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки у 2020 році викрито 
107 злочинів, з них 87 фактів -  вогнепальної.

Здійснені організаційні та практичні заходи, спрямовані на захист 
суверенітету, незалежності та цілісності держави, утвердження верховенства 
права, удосконалення захисту прав і свобод фомадян, підвищення рівня протидії 
злочинності, забезпечення публічного порядку й безпеки в цілому дозволили 
зберегти контроль за криміногенною ситуацією в регіоні.

Уживаються відповідні заходи й щодо кадрового зміцнення провідних 
напрямів роботи, перерозподілу завдань і функцій структурних підрозділів, 
зокрема відповідно до постанови Верховної ради України від 17 липня 
2020 року № 807 IX «Про утворення та ліквідацію районів» з урахуванням 
нового адміністративно-територіального поділу Вінницької області, 
продовжуються системні перетворення, що слугувало поданню до Національної 
поліції пропозицій примірної структури територіальних підрозділів ГУНП у



Вінницькій області на базі чинних підрозділів поліції з метою обслуговування 
новостворених районів.

Від модернізації поліції у великій мірі залежить якість надання 
правоохоронних послуг та рівень безпеки у суспільстві, тому необхідно 
продовжити вдосконалення системи надання поліцейських послуг, приділяючи 
головну увагу потребам людей і громад, а також шукати нові підходи до того, 
як наблизити надання поліцейських послуг до вимог мешканців регіонів та 
посилити здатність громадян контролювати їх якість.

Проте такі фактори, як тривала збройна агресія Російської Федерації 
проти України, поширення на території України гострої респіраторної хвороби 
С0УІП-19, спричиненої коронавірусом 8АВ8-СоУ-2, негативно позначаються 
на стані економіки України, що зі свого боку призводить до зниження рівня 
зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць і, як наслідок, до 
підвищення рівня побзо^ової злочинності, збільшення кількості випадків 
шахрайського заволодіння коштами найбільш незахищеної категорії населення, 
пенсіонерів, одиноких та людей похилого віку, крадіжок з торгових об’єктів, 
офісів, квартир та помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, пияцтва, 
протиправних проявів у молодіжному середовищі, серед неповнолітніх тощо.

Наведене свідчить про необхідність продовження реалізації та 
запровадження механізмів профілактики правопорушень і забезпечення 
публічної безпеки програмним методом, завданням якого є деталізовані та 
конкретизовані заходи, спрямовані на забезпечення публічної безпеки 
фомадян, боротьби зі злочинністю, а також збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області.

У цьому аспекті з позитивного боку варто відзначити Комплексну 
оборонно-правоохоронну програму Вінницької області на 2016-2020 роки 
«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», яка в 
період своєї дії була скорегована саме в напрямку посилення діяльності та 
створення умов для забезпечення надійного захисту території області, 
удосконалення діяльності правоохоронних органів, забезпечення ефективного 
виконання покладених на них завдань і функцій, зміцнення взаємодії з місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

З метою посилення можливостей підрозділів поліції в забезпеченні 
охорони публічної безпеки Головним управлінням Національної поліції у 
Вінницькій області придбано 12 автомобілів та один автобус, що дає змогу 
підвищити оперативність реагування на резонансні події на території 
Вінницької області та сприяє вирішенню інших правоохоронних питань, які 
виникають під час забезпечення охорони публічної безпеки і порядку.

Завдяки вжитим превентивним заходам практично на чверть знизився 
загальний рівень злочинності. До Єдиного реєстру досудових розслідувань 
внесено інформацію про вчинення близько 7 тисяч кримінальних 
правопорушень (6787), із яких за вчинення злочинних посягань повідомлено 
про підозру по кожному другому злочину (3147).
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Станом на липень 2020 року відбулося зниження на 20% зареєстрованих 
тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень (2291 проти 2869 за 7 
місяців 2019 року). Така ж тенденція прослідковується за видами кримінальних 
правопорушень, зокрема менше скоєно умисних вбивств на 25% (33 проти 44), 
тяжких тілесних ушкоджень -  на 30% (31 проти 43), з них зі смертельними 
наслідками -  на 50% (8 проти 15), та розбоїв -  на 40% (21 проти 35).

Ужиті превентивні заходи дозволили зменшити кількість крадіжок на 
25% (2308 проти 3054), загалом з квартир громадян -  на 55% (133 проти 286).

Здійснюються заходи, спрямовані на модернізування та оновлення 
матеріально-технічного бази слідчих підрозділів поліції Вінницької області, що 
сприяє покращенню якості проведення досудового розслідування та 
притягнення винних у скоєнні кримінальних правопорушень осіб до 
відповідальності.

З 1 липня 2020 року запроваджено досудове розслідування кримінальних 
проступків, такі зміни встановлюють механізм швидкого розслідування 
кримінальних правопорушень невеликої тяжкості та дозволять зменшити 
навантаження на слідчих.

По кожному другому зареєстрованому злочину зловмисникам вручено 
повідомлення про підозру, а також встановлені винні особи по всіх вчинених у 
цьому році умисних вбивствах та тяжких тілесних ушкодженнях, зокрема й зі 
смертю потерпілого.

На 40% вдалось досягти позитивних змін у динаміці вчинених розбійних 
нападів, з яких 17 розкрито, що становить 80% від облікованих злочинів цього 
виду (зареєстровано 21). Покращено ефективність розкриття грабежів -  
злочинці встановлені у 58 злочинах, із 86 зареєстрованих. У той же час 
повідомлено іфо підозру по кожному другому шахрайству (393 із 738 
зареєстрованих).

У звітному періоді розкрито близько тисячі злочинів минулих років, 
затримано 320 осіб за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, серед яких 
-  по 9 вбивць та розбійників, два ґвалтівника, 17 грабіжників, а також понад 
300 крадіїв особистого майна, 40 шахраїв та ЗО наркоторговців.

Підвищено ефективність протидії наркозлочинності. ЗДьогоріч виявлено 
750 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, з них 250 
фактів збуту наркотиків, 13 утримання наркопритонів та 4 нарколабораторії.

Попри те, що у своїй злочинній діяльності наркоторговці все більше 
використовують інтернет-технології, на постійній основі проводяться 
відпрацювання щодо виявлення та припинення злочинної діяльності збуту 
наркотиків через мережу Інтернет.

Уживались заходи, спрямовані на протидію кримінальним 
правопорзопенням у сфері суспільної моралі. З початку року на території 
області задокументовано 2 факти торгівлі людьми, 19 злочинів, пов’язаних із 
розповсюдженням порнотворів, 7 -  створення місць розпусти та звід^^ицтва, 5 
фактів сутенерства.



Водночас, поряд із євроінтегрованими процесами, які відб)^аються у 
нашій країні, також зростає число злочинних проявів, які мають міжнародний, 
організований та груповий характер, що в сучасних умовах є однією з найбільш 
актуальних проблем для суспільства.

Упродовж цього року припинено діяльність 6 організованих злочинних 
угруповань, учасниками яких вчинено 38 кримінальних правопорушень, із яких 
33 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зрозуміло, що протидія злочинності повинна здійснюватися при 
поєднанні із заходами загальносоціальної превенції, які сприятимуть 
розв’язанню необхідних завдань із запобігання злочинності, визначення 
найбільш ефективних та дієвих форм діяльності правоохоронних органів у 
боротьбі з криміналітетом.

Одним із пріоритетних напрямків службової діяльності поліції є 
забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях 
міст, інших населених пунктів, залізничних переїздах та створення безпечних і 
комфортних умов рз с̂у на вулично-дорожній мережі області шляхом здійснення 
комплексу заходів з удосконалення структури управління безпекою дорожнього 
руху на державному та регіональному рівнях, координацією діяльності 
центральних органів виконавчої влади в цьому напрямку, врахування норм та 
стандартів безпеки руху, що дозволить довести безпеку дорожнього руху до 
міжнародного рівня та забезпечити інтеграцію України у міжнародне 
співтовариство.

Однак станом на сьогодні автоматичну систему фіксації адміністративних 
правопорзчпень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху не 
запроваджено, також досить незначним в області є число встановлених 
інтелектуальних камер відеоспостереження, здатних розпізнавати номерні 
знаки транспортних засобів, їх колір чи риси обличчя людини тощо.

На цей час до Ситуаційної зали ГУНП транслюється інформація із 612 
відеокамер, що розташовані в публічних місцях та перехрестях обласного 
центру.

Для централізації управління нарядами поліції усі дзвінки як з обласного 
центру, так і районів надходять на спецлінію «102» ГУНП, що максимально 
знижує вплив людського фактору на місцях на процес прийняття та реєстрації 
заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події,

У ході розвитку програмного забезпечення органів і підрозділів ГУНП, а 
також з метою прискорення реагування на звернення громадян, які опинилися в 
небезпеці, презентовано новий мобільний додаток «Му Рої», який дає 
можливість більш зручно та якісно отримати поліцейські послуги особам з 
вадами мовлення та слуху.

У 2020 році реалізовано соціальний проєкт щодо встановлення поблизу 
дитячих майданчиків «Скриньок довіри», який орієнтовано на налагодження 
якісної комунікації між дітьми та поліцією. Діти, які бояться звертатися із 
своїми проблемами до поліції зможуть написати лист поліцейським і (^имати
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допомогу. Аналогічних проектів в Україні ще немає. Вінниця -  перше місто, де 
поліцейські реалізували таку ініціативу.

В області широко впроваджується в діяльність поліції принцип взаємодії 
з населенням на засадах партнерства, що сприяє активному залученню до 
забезпечення охорони публічної безпеки та порядку громадськості, насамперед 
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Водночас на сьогодні залишається проблемним питання щодо 
законодавчого врегулювання механізму фінансування з місцевих бюджетів 
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону. Наявність такого фінансування надасть змогу залучення 
до несення служби з охорони публічного порядку автотранспорту членів 
формувань, придбання необхідного інвентарю, засобів зв’язку, заохочення 
членів таких формувань та інше.

Поряд із цим необхідно продовжити з представниками об’єднаних 
територіальних громад Вінницької області роботу стосовно вдосконалення 
діяльності дільничних офіцерів поліції, а також втілення засад та основ в життя 
державного проекту «Поліцейський офіцер громади».

Прикордонне розташування Вінницької області та розвинена транспортна 
інфраструктура Вінниччини обумовлюють існування значного пасажиро- 
вантажного потоку через державний кордон.

На сьогодні кордон з Республікою Молдова залишається однією з 
складних та динамічних ділянок державного кордону України, що потребує 
постійного моніторингу та особливої уваги, враховуючи розміщення на 
території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки контингенту 
збройних сил Російської Федерації, які можуть бути основою для здійснення 
дестабілізуючих та провокаційних дій в прикордонні та базою для підготовки, 
діяльності певних злочинних угруповань та диверсійних груп. З початку 
збройної агресії Російської Федерації проти України різко збільшилася 
інтенсивність навчань на території Придністров’я, які проводили як частини 
оперативної групи російських військ, так і підрозділи невизнаної 
Придністровської Молдавської Республіки. Варто зазначити, що низка навчань 
—  спільні й спрямовані на посилення координації та взаємодії.

За результатами проведення аналізу ризиків встановлено, що загрозами у 
сфері безпеки державного кордону на ділянці виконання завдань Могилів - 
Подільського прикордонного загону є:

1) щодо воєнних загроз (з Придністровського регіону):
потрапляння в Україну диверсійно-розвідувальних груп, здійснення 

озброєних провокацій з перетинанням та без перетинання державного кордону;
використання безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки 

наземних цілей;
спроби перетинання державного кордону громадянами Російської 

Федерації з метою дестабілізації обстановки в Вінницькій області.
2) щодо невоєнних загроз:
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нелегальна міграція;
контрабанда зброї, боєприпасів та вибухових речовин; 
контрабанда наркотичних речовин;
незаконне переміщення товарів (тютюнові вироби, спирт).
Щодо основних результатів діяльності прикордонного загону.
З січня до серпня 2020 року порівнюючи з аналогічним періодом 

минулого року, зафіксовано тенденцію до збільшення випадків та кількості 
виявленої зброї (у 6 разів, 2019 рік -  1 од., 2020 рік -  6 од.), боєприпасів (у 3,5 
рази, 2019 рік -  16 од., 2020 рік -  56 од. ) та наркотичних речовин (на 22%, 
2019 рік -  1,613 кг, 2020 рік -  1,964 кг). Затримано 19 нелегальних мігрантів за 
незаконне перетинання державного кордону (збільшення у 4,8 рази, 2019 рік -  4 
особи).

З огляду на вищевикладене, в основних сферах протиправної діяльності 
на кордоні в 2021 році можливо очікувати спроби:

перетинання державного кордону особами, яким заборонено в’їзд в 
Україну, переправлення осіб через державний кордон України з метою 
працевлаштування в Україні чи слідування в треті країни поза пунктами 
пропуску через державний кордон;

в’їзду в Україну агресивно налаштованих груп громадян Російської 
Федерації, Республіки Молдова, що проживають на територіях ПМР, для 
дестабілізації ситуації у південно -  східних регіонах держави;

незаконного переміщення зброї, боєприпасів через пункти пропуску 
відділів «Могилів-Подільський» та «Болган»;

незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів через пункти пропуску відділів «Могилів-Подільський» та 
«Ямпіль»;

незаконного переміщення товарів підакцизної групи поза пунктами 
пропуску через державний кордон;

здійснення контрабандної діяльності нетрадиційними способами 
(переміщення спиртової продукції за допомогою трубопроводів);

використання іноземними громадянами підроблених та чужих документів 
для незаконного перетинання державного кордону в пунктах пропуску;

переміщення в пунктах пропуску через державний кордон предметів 
антикваріату, та таких, що становлять історичну і культурну цінність;

переміщення легкових транспортних засобів по підробленим документам 
(дорученням), а також переміщення транспортних засобів з невідповідними 
реєстраційними документами;

незаконний вилов живих водних ресурсів на ділянках відповідальності 
відділів прикордонної служби «Могилів-Подільський» та «Ямпіль».

Однією з найважливіших складових системи державної влади є суд. 
Створення дієвої системи правосуддя, яка гарантуватиме захист прав та свобод 
людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня 
правосвідомості в українському суспільстві, є одним з пріоритетів держави.
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приміщення переважної більшості судів потребують покращення умов 
для відправлення правосуддя. Зокрема, немає достатньої кількості залів 
судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, 
судових розпорядників, кімнат для прокурорів і адвокатів, свідків, що 
перешкоджає розгляду належним чином справ. Тому з об’єктивних причин у 
багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та 
порушення прав і законних інтересів громадян.

Одним з негативних факторів є незадовільне забезпечення судів 
приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення судочинства. Не 
зважаючи на те, що судова гілка влади в державі є незалежною, місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не можуть стояти 
осторонь тих проблем функціонування судів Вінницької області, які необхідно 
вирішити для покращення здійснення судочинства.
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2. Мета Програми

Метою Програми є: забезпечення на території області ефективної 
реалізації державної політики у галузях оборонної роботи та дотримання 
законності, правопорядку, прав і свобод громадян, об’єднання зусиль органів 
військового управління, військових частин, правоохоронних органів, місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області для 
здійснення визначених нею заходів з метою зниження загрози національній 
безпеці України, підвищення рівня боєготовності військових частин та 
спеціальних підрозділів правоохоронних органів, здійснення узгоджених дій 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних 
органів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили 
їх вчинення, створення належних умов для забезпечення діяльності військових 
частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, 
підрозділів Національної гвардії, правоохоронних органів, судів, що призведе 
до сприяння стабільному соціально-економічному розвитку області, 
покращенню інвестиційного клімату.

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
строки виконання програми

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх 
фінансування з обласного, районного бюджетів, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад та інших не заборонених законодавством України 
джерел за рахунок надання субвенції її виконавцям з місцевого бюджету за 
рішенням відповідної місцевої ради у разі наявності вільного з^ишку



бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду 
місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за 
захищеними статтями видатків.

Це дозволить протягом наступних п’яти років на території Вінницької 
області знизити загрози національній безпеці України, підвищити рівень 
боєготовності військових частин та підрозділів правоохоронних органів, 
здійснити узгоджені заходи правоохоронних органів, органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення 
причин, що зумовили їх вчинення, створити належні умови для діяльності 
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
правоохоронних органів, роботи судів та учасників судових процесів.

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2021-2025 років.
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4. Завдання програми та результативні показники

Завданнями та пріоритетними напрямами Програми є деталізовані та 
конкретизовані положення, які визначені Стратегією національної безпеки 
України, стратегічною ціллю 5 «Регіон безпечного середовища» Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року.

Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів щодо: 
підвищення рівня бойової готовності військових частин та підрозділів 

правоохоронних органів, розташованих на території області насамперед тих, що 
беруть участь в операції Об’єднаних сил на сході України шляхом покращення 
їх матеріально-технічної бази, побутових умов та умов несення служби 
особовим складом;

створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час 
особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за 
призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 
відпрацювання навичок бойової підготовки, матеріально-технічного 
забезпечення потреб особового складу, обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності місць формування підрозділів територіальної оборони області;

забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок 
посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і 
організаціями;

сприяння підготовки молоді до військової служби, проведенню призову 
громадян на строкову військову службу;

надання допомоги у зміцненні українсько-молдовського державного 
кордону, здійсненні його інженерного облаштування, насамперед на 
центральній ділянці, яка межує з невизнаною Придністровською Молдавською 
Республікою;



протидії незаконному переміщенню через державний кордон зброї, 
боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних засобів, підакцизної групи 
товарів та продукції широкого вжитку;

сприяння проведенню заходам антитерористичної та протидиверсійної 
діяльності в області шляхом ужиття додаткових спільних зусиль органів 
державної влади та правоохоронних органів, спрямованих на їх профілактику 
та попередження;

сприяння у проведенні комплексу заходів з реформування 
правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів;

забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, 
фомадського порядку (забезпечення публічної безпеки і порядку), боротьби зі 
злочинністю на території області, налагодження дієвої співпраці 
правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади у 
зазначеній сфері;

посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху; 
удосконалення профілактики правопорушень, усунення причин та умов їх 

виникнення;
оперативного реагування на заяви і повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події, вжиття невідкладних заходів щодо 
припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, 
забезпечення негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних 
рішень;

посилення протидії економічній і організованій злочинності та корупції, 
забезпечення ефективної роботи, спрямованої на оздоровлення економічної 
інфраструктури та системи державного управління;

попередження поширення наркоманії в суспільстві, активізація боротьби 
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів;

протидії торгівлі людьми та кіберзлочинності; 
посилення контролю за станом безпеки дорожнього руху; 
покращення стану надання сервісних послзч’ МВС, забезпечення їх 

максимального спрощення, швидкості та прозорості процедур;
недопущення проникнення на територію України в межах області з 

території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки радикально 
налаштованих організованих іруп і осіб;

активізація роботи з питань протидії незаконній міграції; 
створення оптимальних }шов для якісного та швидкого правосудця на 

Вінниччині;
створення належних умов перебування в суді для учасників судового 

процесу;
створення належних умов для забезпечення доступу до правосуддя 

людей з обмеженими фізичними можливостями;

15
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забезпечення належної ізоляції осіб, які утримуються в установах 
виконання покарань, що унеможливить скоєння втеч із установ закритого типу 
та покращить умови несення служби персоналом виправних установ області;

підвищення довіри до поліцейського та іншого правоохоронця, як 
представника органу влади, який служить суспільству, до органів судової влади 
та суміжних правових інститутів;

сприяння стабільному соціально-економічному розвитку області, 
покращенню інвестиційного клімату, підвищення рівня довіри населення до 
роботи правоохоронних органів шляхом здійснення узгоджених заходів із 
профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, 
що зумовили вчинення протиправних дій, а також поліпшення стану 
криміногенної ситуації в області.

Ресурсне забезпечення визначено у додатку 2 до цієї Програми,
Для відображення рівня досягнення мети, цілей та виконання завдань, 

передбачеііих Програмою визначено показники продукту, ефективності та 
якості, які зазначено у додатку З цієї Програми.



5. Пріоритети, напрями діяльності та заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Вінницької області на 2021-2025 роки
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№ п/п Перелік заходів Програми

к

*
§ 1
« 8 
8 •■я
8&©
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
5 к 
=
в в ^
^ V 0
® З і

а -е -
Б

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 Зміцнення обороноздатності та удоскон^ення територіальної оборони
5.1.1 ОоганЬаиія та забезпечення призову громадян на строкову військову сл_ужбу

5.1.1.1

Облаштування та підготовка обласного 
збірного пункту до проведення чергових 
призовів на строкову військову службу 
(проведення поточного та капітального 
ремонту будівлі обласного збірного 
пункту, асфальтування плацу та прилеглої 
території, придбання меблів 
(комплектуючих матеріалів), створення 
автоматизованих робочих місць (закупівля 
ПЕОМ та оргтехніки), придбання наочної 
агітації. оплата послуг перевезення 
громадян, призваних для проходження 
строкової військової служби).

2021-
2025

Безносе
редньо

для
ОВК

Обласний
бюджет

2800 800 500 500 500 500 Забезпечення 
якісного та 
своєчасного 
призову на 
строкову 
військову 

службу

и в к

Через
КЕВм.

Вінниця
3750 750 750 750 750 750

5.1.2 Забезпечення виконання завдань з мобілЬації людських та транспортних ресурсів на території області \
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№ п/п Перелік заходів Програми

яввя
*
і  1
в 3 “ Йв М
Іа©Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ия яЮ а
® В '5' зВ ^Я В КГ
й ^
® З §
и .5 ^  
® 2 . а  ‘9'
В

упин, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.1.2.1

Обладнання основного та запасного 
обласних пунктів управління проведення 
мобілізації людських і транспортних 
ресурсів на території області (створення 
локальної мережі управління та отримання 
інформації та автоматизованих робочих 
місць, закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
програмного забезпечення, облаштування 
примішення, придбання та відновлення 
меблів та комплектуючих матеріалів)

2021-
2025

о в к
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 280 180 45 25 15 15

Забезпечення 
надійного 

управління 
проведенням 

заходів 
мобілізації на 

території 
області

5.1.2.2

Створення не знижувального запасу 
паливно-мастильних матеріалів для 
забезпечення доставки транспортних 
засобів і техніки до визначених пунктів 
передачі та для забезпечення проведення 
мобілізаційних заходів (у відповідності до

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 5795 5795 - - - -

Забезпечення 
гарантованої 

поставки 
транспортних 

засобів і 
техніки до 
військових
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№ п/п Перелік заходів Програми

8
8
88
8

§ 18  О
“ й 
8  « • р8
£а9
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
8
V  8  

® В ^

І ^
е Б § 
£ § 1  
а - е -  
И

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вимог П.23 постанови КМУ від 17.06.2020 
№ 405), оплата транспортних послуг 
перевезення громадян, призваних на 
військову службу при проведенні черг 
часткових мобілізацій та перевезення 
кандидатів для проходження військової 
служби 3 контрактом до навчальних 
центрів та проведення навчальних зборів

Бюджети
Вінницького,
Гайсинського,

Жмеринського,
Могилів-

Подільського,
Тульчинського,
Хмільницького

районів

1500 300 300 300 300 300

формувань під 
час мобілізації 
(забезпечення 

виконання 
військово- 

транспортного 
обов’язку)

5.1.2.3

Забезпечення проведення показових та 
інструкторсько-методичних занять, 
тренувань 3 адміністраціями елементів 
системи оповіщення, збору і поставки 
мобілізаційних ресурсів під час мобілізації 
в системі мобілізаційної підготовки 
(виготовлення стендів, наочної агітації, 
придбання канцелярських товарів, оплата 
послуг перевезення до навчальних місць)

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 100 20 20 20 20 20

Забезпечення 
мобілізаційно 
ї  підготовки 

елементів 
бази 

мобілізаційно 
го

розгортання
області

5.1.2.4

Виготовлення єдиних формалізованих 
документів для забезпечення підготовки та 
функціонування при мобілізації елементів 
системи оповіщення, збору та поставки 
мобілізаційних ресурсів, забезпечення 
елементів системи обладнанням,

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 48 12 12 8 8 8

Забезпечення 
мобілізаційно 
ї підготовки 

елементів 
бази 

мобілізаційно



20

№ п/п Перелік заходів Програми

я

я8
» 1 8 ®
“ 8 
.3 ^ 
8 аV
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
£ я
'З =© 8 ^  
>8 Я & В Я йг
3 ^  ^ 
® 3 58 я 8 £ 3 '£• 
® 2 . а  ^
Б

упин, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
канцелярським приладдям та майном. го

розгортання
області

5.1.2.5

Проведення, 3 метою забезпечення роботи 
військово-лікарських комісій щодо 
встановлення придатності до військової 
служби резервістів та 
військовозобов’язаних, лабораторних, 
рентгено та флюорографічних досліджень, 
тестів на гостру респіраторну хворобу 
С0УЮ-19, спричинену коронавірусом 
8АК8-СоУ-2, оплати праці лікарів-членів 
військово-лікарських комісій. Закупівля 
обладнання та інвентарю

2021-
2025

Заклади
охорони
здоров’я

вторинного
та

третинного
рівня

надання
медичної

допомоги,
ДОЗтаР

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ 

Бюджет 
Вінницького 

району

12675 2675 2500 2500 2500 2500

Забезпечення 
готовності до 

поставки 
мобілізаційних 

ресурсів на 
навчальні 

збори та при 
мобілізації

Бюджет 
Г айсинського 

району
7605 1605 1500 1500 1500 1500

Бюджет
Жмеринського

району
7605 1605 1500 1500 1500 1500

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

7605 1605 1500 1500 1500 1500

Бюджет
Тульчинського

району
7605 1605 1500 1500 1500 1500
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№ п/п Перелік заходів Програми

яЁя§
і
в:Sа©

н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

ІVO
91 8 м О 8 •̂1 а  ■9'С

яв
8 KÎ

о
і І

у W.4. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12
Бюджет 

Хмільницького 
району

7605 1605 1500 1500 1500 1500

5.1.3 Забезпечення проведення заходів мобілпацп, підготовки до територіальної оборони, матеріально-технічне забезпечення суб*єктів
 територіальної оборони

5.1.3.1

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
навчаннях, показових______виступах,

2021 -

2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП), 
ДЦЗ, 

ВОЦ ЦЗ та 
М3

Обласний
бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Забезпечення 
ефективного 
виконання 

завдань ТрО; 
вдосконаленн 

я
професійних 

знань та 
навичок, 

формування 
позитивного 

іміджу 
держави
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№ п/п Перелік заходів Програми

яS88*Ів S « Sа м1а
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

U8июе
:888мЄ8

8 8 8 8 8

8 8
.S

а -е -С

у m.4. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
демонстраційних польотах тощо. 
Придбання спеціалізованих автомобілів 
(типу Renault Duster 4wd та інших), іншого 
спеціального обладнання, майна для 
суб’єктів територіальної оборони

Обладнання автоматизованих робочих 
місць для управління та підрозділів 
бригади ТрО на міському та позаміському 
пунктах управління обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрацій у 
відділі територіальної оборони
Вінницького ОВК (ОТЦК та СП,), зокрема 

5.1.3.2 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

ОВК
(ОТЦК та 

СП), 
ДЦЗ, ВОЦ 
Ц ЗтаМ З

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Забезпечення 
надійного 

управління 
силами ТрО
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№ п/п Перелік заходів Програми

к88Я8“ ІВ О « 8 
.3 ” 8 ьVН

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и5 «
Ю 8  
® 8  
«  З
З ^ ® З8 Я и 8® 2. а  ^

у  пич, за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

5Л.З.З

10 11
Придбання матеріально-технічних засобів, 
канцелярських та господарських товарів 
для забезпечення якісної роботи штабу 
зони територіальної оборони

2021 -

2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 50 10 10 10 10 10

12
Забезпечення 
ефективної 

роботи штабу 
зони ТрО

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 
інших матеріально-технічних засобів.

2021 -

2025
ДЦЗ, в о ц
ЦЗ та М3

Обласний
бюджет 8000 2000 2000 2000 1000 1000

Забезпечення 
реалізації 

завдань АТО, 
ООС на сході 

України, 
надання 

гуманітарної 
допомоги 

військовослу 
жбовцям, що 
беруть участь 

в ООС, 
вдосконаленн 

я системи 
управління 
ТрО області
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван
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И
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
проведення комплексу заходів з технічного 
захисту інформації, закупівля пристроїв 
зв’язку та захисту інформації для 
забезпечення роботи штабу територіальної 
оборони області

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).

2021

2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

Забезпечення 
ефективного 

виконання 
завдань ТрО; 

вдосконалення 
професійних 

знань та 
навичок, 

формування 
позитивного 

іміджу 
держави

Бюджети
Вінницького,
Гайсинського,
Жмеринського,

Могилів-
Подільського,

Тульчинського,
Хмільницького

районів

1000 200 200 200 200 200

5.1.3.6

Забезпечення зв’язку для здійснення 
управління силами та засобами, що 
плануються залучатись до територіальної 
оборони та мобілізації (створення мережі 
ІР -  телефонії)

2021

2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 3000 750 750 500 500 500

Забезпечення 
надійного 

управління 
силами ТрО
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№ п/п Перелік заходів Програми

8
88Є888
.£
О.VН

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

€ .
0 в1 зі ^ ̂ шо и £ §
ц

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Забезпечення підрозділів 
оборони засобами зв’язку.

територіальної Бюджети
Вінницького,
Гайсинського,
Жмеринського,

Могилів-
Подільського,

Тульчинського,
Хмільницького

районів

3000 750 750 500 500 500

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 

5.1.3.7 бригади ТрО, міського та позаміського 
пунктів управління обласної державної 
адміністрації, відділу територіальної 
оборони Вінницького ОВК
(територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки (ТЦК та СП), 
закупівля канцтоварів та паперу, 
придбання інших матеріально-технічних 
засобів тощо.

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

2021 -

2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП), 
ДЦЗ, ВОЦ 
ЦЗ та М3

Бюджети 
Вінницького, 
Гайсинського, 

Жмеринського, 
Могилів- 

Подільського, 
Тульчинського, 
Хмільницького 

районів

500 100 100

Забезпечення 
надійного 

управління 
силами ТрО

100 100 100



26

№ п/п Перелік заходів Програми

кввяв ̂Ів о»й8 м
8а©Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и£ 8
® 8 ^
И 8  ^  а >> .® и® § І£ X
в .« -

у  пич, зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.1.3.8

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)

2021 -

2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП), 
ДЦЗ, 

ВОЦ ЦЗ та 
М3

Обласний
бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Забезпечення 
ефективного 
виконання 

завдань ТрО; 
вдосконалення 
професійних 

знань та 
навичок, 

формування 
позитивного 

іміджу 
держави

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 

5.1.3.9 технічними засобами (ліжка, постільні
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 1 бригади

202
1-
202
5

ОВК,
дцз,

ВОЦЦЗ та 
М3 

Жмеринська

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Жмеринського

району
2500 500 500 500 500 500

Забезпечення
життєдіяльно

сті
підрозділів 

ТрО в місцях
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№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я
и
8 1
« 1 В м• РЯг&
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ЬяЯV я
® 8 ^  
за Яв 8 ??

® £ §
Й .£ ^  
а  ’9'
В

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

Виконком 
Барської 

міської ради

Бюджет 
Барської 

міської ОТГ
2500 500 500 500 500 500

формування 
під час 

підготовки та 
ведення 

територіально 
ї оборони

5.1.3.10

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 2 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК,
дцз,

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ 

Виконком 
Вінницької 

міської ради 
Г айсинська 

РДА

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно
сті

підрозділів 
ТрО в місцях 
формування 

під час 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

Бюджет
Вінницького

району
2500 500 500 500 500 500

5.1.3.11

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 3 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК,
дцз,

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ 

Жмеринська 
РДА

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно
сті

підрозділів 
ТрО в місцях

Бюджет
Жмеринського

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

8
88
^  1  в 2
8 м
І&9
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

(т
3 «Ю в 
в 8 'і'

І  ^  ^
® £ і
£ 8 жЬ -3 ^
А-в-
СЗ

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Виконком 

Жмеринської 
міської ради 
Вінницька

Бюджет 
Жмеринської 
міської ОТГ 2500 500 500 500 500 500

формування 
під час 

підготовки та 
ведення 

територіально 
ї оборони

5.1.3.12

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 4 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК, 
ДЦЗ, 

ВОЦЦЗ та
м з

Хмільницька 
РДА 

Виконком 
Козятинської 
міської ради

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Забезпечення
життєдіяльно

сті
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

під час 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет
Хмільницького

району
2500 500 500 500 500 500

Бюджет 
Козятинської 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

5.1.3.13

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 5 бригади

2021-
2025

ОВК, 
ДЦЗ, 

ВОЦЦЗ та 
МЗ 

Вінницької

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно
сті

підрозділів 
ТрО в місцях

Бюджет
Вінницького

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

8
В88

І  Іа 8
8 м
8а©
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
3 8
® в ^

І ^  ^
® 2 § ш 8 8“ 8 'С. 
® А
Б

у  пич, за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

Виконком 
Немирівської 
міської ради

Бюджет 
Немирівської 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

формування 
під час 

підготовки та 
ведення 

територіально 
ї оборони

5.1.3.14

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 6 бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

ОВК,
ДЦЗ,

ВОЦ ЦЗ та 
МЗ

Тульчинська
РДА 

Виконком 
Томашпільськ 

ої міської 
ради

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Забезпечення
життєдіяльно

сті
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

ПІД час 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет
Тульчинського

району
2500 500 500 500 500 500

Бюджет 
Гомашпільськоі 

міської ОТГ
2500 500 500 500 500 500

5.1.3.15

Обладнання, утримання, забезпечення 
життєдіяльності та матеріально- 
технічними засобами (ліжка, постільні 
речі, посуд тощо) основного та запасного 
місць формування підрозділу № 7 бригади

2021

2025

ОВК,
дцз,

в о ц  ЦЗ та 
МЗ 

Тульчинська

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500 Забезпечення

життєдіяльно
сті

підрозділів 
ТрО в місцях

Бюджет
Тульчинського

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

я88Я8
» 1 В £® Й8 л
ІаV
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ияо яЮ X
® в '5'
я 5 ^
я  ^
® я §щ я 8£ Я 4«
® і&а  ’9
Ц

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

Виконком 
Тульчинської 
міської ради

Бюджет 
Тульчинської 
міської ОТГ

2500 500 500 500 500 500

формування 
під час 

підготовки та 
ведення 

територіально 
ї оборони

5.1.3.16

Обладнання складів, місць зберігання (та їх 
утримання), які використовуються для 
зберігання озброєння та військової техніки, 
матеріально-технічних засобів бригади 
територіальної оборони

2021-
2025

КЕВ 
м. Вінниця 

для в/ч 
А1619, 
А2287

Обласний
бюджет 700 300 100 100 100 100

Забезпечення
життєдіяльно

СТІ
підрозділів 

ТрО в місцях 
формування 

під час 
підготовки та 

ведення 
територіально 

ї оборони

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

350 150 50 50 50 50

Бюджет
Гайсинського

району
350 150 50 50 50 50

5.1.3.17

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних умов 
щодо ефективного виконання 
розвідувальних завдань, зміцнення 
матеріально-технічної бази 
розвідувального підрозділу Служби 
зовнішньої розвідки України, який 
дислокується в м. Вінниця

2021-
2025 РП СЗР Обласний

бюджет 1000 200 200 200 200 200

Забезпечення 
успішної 
реалізації 
завдань з 

безпеки та 
оборони
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№ п/п Перелік заходів Програми

к

8
8

» 1 
« ІВ м 
о.
9
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
* -  9 8

Ю  8
® І  ї '38 2 А

Є  8  8

ь- я ^
® 2 . а  ^
Н

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

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

Прикордонн 
ий загін 

Могилів- 
Подільська 

РДА 
Тульчинська 

РДА

Обласний
бюджет 3500 700 700 700 700 700

Для 
покращення та 

створення 
належних умов 

для охорони 
державного 

кордону 
України

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

1000 200 200 200 200 200

Бюджет
Тульчинського

району
1000 200 200 200 200 200

5.1.4.2 Створення належних умов для виконання 
завдань з охорони державного кордону,

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 4000 800 800 800 800 800 Облаштуванн 

я будівель та



32

№ п/п Перелік заходів Програми

8XX80 Ь1 І“  ̂X м•м
8а©Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и8
О
Є
>х X Xм Є2.3 а-е- 
Б

8
О

і І

у  пич, за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
забезпечення зберігання, ремонту,
обслуговування техніки, озброєння,
несення служби та організації побуту 
військовослужбовців. Покращення умов 
для несення служби та організації побуту 
особового складу прикордонного загону, 
зокрема:
- облаштування службових примішень,
будівель, споруд, інженерних мереж та 
інфраструктури військового містечка
«Серебрія»;
- облаштування контрольно - пропускного 
пункту управління прикордонного загону;
- облаштування службових приміщень та 
адміністративних будівель управління 
прикордонного загону;
-влаштування асфальтового покриття
території управління прикордонного 
загону та автомобільного парку___________

Могилів-
Подільська

РДА
Тульчинська

РДА

Бюджет
Могилів-

Подільського
району

250 50 50 50 50 50

Бюджет
Тульчинського

району
250 50 50 50 50 50

споруд 
прикордонног 

о загону з 
метою 

створення 
умов для 
несення 

служби та 
організації 

побуту 
особового 

складу 
прикордонног 

о загону.
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
яX
^ 1 я мя йд л
гО.9
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
І  я

>§ § й- 
5 0 
е  3 § 
Е | 1
а  ^
Ц

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.1.4.3

Забезпечення належних умов зберігання 
озброєння та військової техніки, 
обладнання, майна, устаткування, зокрема:
- облаштування боксів зберігання 
озброєння та військової техніки;
- проведення ремонту покрівлі складів 
зберігання майна інженерно - технічного 
відділу;
- встановлення воріт - ролетів на боксах 
зберігання автомобільної техніки

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

Створення 
умов для 

належного 
зберігання 

техніки, 
обладнання, 

майна та 
устаткування 
прикордонног 

0 загону.

5Л.4.4

Обслуговування та ремонт транспортних 
засобів, спеціальної техніки, закупівля 
запасних частин та технічного майна до 
транспортних засобів.

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 1330 200 230 260 300 340

Забезпечення 
якісного та 
своєчасного 

ремонту 
транспортних 

засобів та 
спеціальної 

техніки.

5Л.4.5

Забезпечення надійного зберігання зброї, 
боєприпасів та спеціальних засобів в 
підрозділах охорони державного кордону 
та управління прикордонного загону. 
Здійснення обслуговування та ремонту 
стрілецької зброї, засобів активної

2021-
2025

Прикордонн 
ий загін

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

Недопущення 
втрат та 

крадіжок 
зброї та 

боєприпасів. 
Забезпечення
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№ п/п Перелік заходів Програми

8888ао88
й
8•тSа9Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

U8©ОЄ
>8 8 8т О 8 U
в  А

а

8Б88Й&S8

У пич. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12
оборони, оптичних та електронно- 
оптичних приладів, закупівля
акумуляторних батарей, запасних частин 
до них.

якісного та 
своєчасного 
проведення 

ремонту 
зброї, засобів 

активної 
оборони, 

оптичних та 
електронно- 

оптичних 
приладів та 

підтримання 
їх в постійній 
готовності до 
використання

5.1.4.6

Закупівля обладнання, засобів зв’язку, 
інших матеріально-технічних та 
спеціальних засобів і майна для управління 
та підрозділів прикордонного загону

2021 -

2025
Прикордонн 

ий загін
Обласний
бюджет 100 20 20 20 20 20

Забезпечення 
оперативно- 
службової 
діяльності 
управління 

прикордонног 
о загону та 
підрозділів 

охорони 
державного
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№ п/п Перелік заходів Програми

88В8

§ 1 я е
3 йX м
8а©
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

іт

І  ^
е £ § 
£ § 1

Б

у  пич, за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
кордону

5.1.4.7

Здійснення комплексу заходів щодо 
зміцнення українсько-молдовського 
державного кордону. Придбання 
мілітаризованої броньованої техніки, 
автотранспорту іншого спеціального 
обладнання, майна та спецзасобів для 
збереження життя та здоров’я персоналу 
прикордонного загону, інших військових 
частин та підрозділів правоохоронних 
органів в умовах ведення активної оборони 
у разі виникнення конфліктної, 
нестандартної ситуації при порушенні 
державного кордону України

2021-
2025

ДЦЗ, ВОЦЦЗ 
та МЗ

Обласний
бюджет 6000 1500 1500 1000 1000 1000

Зміцнення 
українсько- 

молдовського 
державного 

кордону, 
підвищення 

готовності до 
своєчасного 
та якісного 

реагування на 
ситуацію на 
державному 

кордоні

5.1.5 Створення належних умов для виконання завдань за призначенням установами та військовими частинами, забезпечення зберігання
техніки, озброєння, несення служби та організації побуту військовослужбовців

5.1.5.1

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на створення належних умов 
для відновлення, реконструкції, 
капітального, поточного ремонту та 
забезпечення належного утримання 
адміністративного корпусу, казармено-

2021-
2025

в/ч 3008 Обласний
бюджет 4550 910 910 910 910 910

Підвищення 
боєготовності 

військових 
частин та їх 

готовності до 
захисту

в/ч 3028 Обласний
бюджет 4750 950 950 950 950 9 ^
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
я8 ІЯ Sа gЯ
SьVН

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван*

ня

і "'Î g
>в з
а5 1“Я 2 U я© 1S. а  ^

3̂ /п.ч. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
житлового фонду, запасних пунктів 
управління, господарських та інших 
споруд, інженерних мереж, приміщень 
(місць) зберігання озброєння, техніки, 
зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення відновлювальних робіт
техніки, озброєння та спеціальних 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. 
Закупівля техніки (технічних засобів), 
обладнання, засобів зв’язку, інпшх
матеріально-технічних та спеціальних
засобів і майна для військових частин та їх 
підрозділів.
Придбання ПЕОМ та оргтехніки,
електронних носіїв інформації, 
комплектуючих.

OV
v£><
CQ

Через
КЕВ

м.
Вінниця

Обласний
бюджет 6500 1000 1600 2400 500 1000

території та 
забезпечення 
правопорядку

Безпосе 
редньо 
для в/ч 
А1619

Обласний
бюджет 5000 1000 1000 1000 1000 1000

Бюджет
Гайсинського

району
1500 300 300 300 300 300

Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

в/ч А1231 Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

1000 200 200 200 200 200
Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

в/ч А2656 Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

1000 200 200 200 200 200
Через 

КЕВ м. 
Вінниця

Обласний
бюджет 2800 500 500 500 800 500

Безпосе
редньо

Обласний
бюджет 1600 400 300 300 300 300
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№ п/п Перелік заходів Програми

R
В
В
Яв
іва
.S
ь«Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня
і- .3о " о  
G
® Аа,

у пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Придбання автомобільної та спеціальної 
техніки для учасників програми. 
Забезпечення службовим житлом 
військовослужбовців, які брали участь в 
проведені антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил на сході України

для в/ч 
А1445

Бюджет 
Хмільницького 

району
500 100 100 100 100 100

Через 
КЕВ м. 
Вінниця

Обласний
бюджет 5000 1000 1000 1000 1000 1000

Обласний
бюджет 4750 950 950 950 950 950

Безпосе 
редньо 
для в/ч 
А1119

Бюджет 
Хмільницького 

району
1000 200 200 200 200 200

Бюджет 
Калинівської 
міської ОТГ

750 150 150 150 150 150

в/чА0215 
(через КЕВ 
м. Вінниця)

Обласний
бюджет 1500 300 300 300 300 300

в/ч А2287 
(через КЕВ 
м. Вінниця)

Обласний
бюджет 1500 300 300 300 300 300
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№ п/п Перелік заходів Програми

8Ш8Я8
§ 1 В ®
® 2 В м•т
8а
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ь.
П 8
® в ^
1  3 ^  
і  ^  3̂ 
е  3 §В 8 8и н '5.
а  ^
Б

у  пич, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

о
СПО
с

Через 
КЕВ 

м.Вінниця
Обласний
бюджет

5000 1000 1000 1000 1000 1000

Безпосе 
редньо 
для в/ч
А0310

1500 300 300 300 300 300

ДЦЗ , ВОЦ ЦЗ
та МЗ

Обласний
бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

5.1.5.2

Облаштування будівель та споруд 
Вінницького обласного військового 
комісаріату (ОТЦК та СП) (проведення 
поточного ремонту, придбання меблів). 
Проведення поточного ремонту боксів для 
зберігання озброєння та військової техніки, 
складських приміщень для зберігання 
матеріально-технічних запасів

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 5500 1500 1000 1000 1000 1000

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням

5.1.5.3

Створення належних умов для роботи 
особового складу Вінницького обласного 
військового комісаріату (ОТЦК та СП) 
(матеріально-технічне забезпечення, 
проведення поточного та капітального 
ремонту приміщень та будівлі тощо) з

2021-
2025

ОВК 
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 2 500 500 500 500 500 500

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням
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№ п/п Перелік заходів Програми

ввяв§в
Й

га9н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

иІ * "і з1 25 І 2 Іи  В О 3 .а  ^  
С

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024

10
2025

11

Очікуваний
результат

12
метою забезпечення своєчасного, якісного 
та повного виконання завдань з мобілізації 
людських та транспортних ресурсів

5Л.5.4

Забезпечення проведення заходів 
створення на базі військових комісаріатів 
області територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, 
відновлення, реконструкції, поточного та 
капітального ремонту, забезпечення 
належного утримання будівель, службових 
та господарських приміщень обласного та 
районних (міських) військових 
комісаріатів області (територіальних 
центрів комплектування), обладнання 
робочих місць для особового складу, 
забезпечення меблями, придбання ПЕОМ 
та оргтехніки для обладнання 
автоматизованих робочих місць, закупівля 
канцтоварів та паперу, придбання інших 
матеріально-технічних засобів тощо)

2021

2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 4250 1450 700 700 700 700

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням
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№ п/п Перелік заходів Програми

R8888Є888
8 • рМSАVН

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

8Vое
38 8 8м Є 8
© ^  А ^

88
В88

888

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

Проведення поточного та капітального 
ремонту боксів для зберігання ОВТ та 

5.1.5.5 складських приміщень для зберігання 
матеріально-технічних запасів
Вінницького ОВК (ОТЦК та СП).

2021

2025

ОВК
(ОТЦК та 

СП)

Обласний
бюджет 2000 800 300 300 300 300

Створення 
належних 
умов для 

виконання 
завдань за 

призначенням, 
забезпечення 

надійного 
зберігання 

озброєння та 
військової 

техніки, 
матеріально- 

технічних 
засобів

5.1.5.6

Здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на облаштування огорожі 
довжиною 2,5 км та встановлення системи 
відеоспостереження

2021

2025

в/ч
А4610

Обласний
бюджет 1050 1050

Покращення 
стану системи 

охорони і 
оборони 

військової 
частини

5.1.6 Зміцнення військової дисципліни та протидія злочинності серед військовослужбовців
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№ п/п Перелік заходів Програми

R88Я

» І» І 8 •тц569н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

« _  9 8
о  8  
® № 
«  S
® І S іU 8 ® 2 а  «■

у/И.Ч. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Вінницького зонального відділу Військової 
служби правопорядку.
Здійснення комплексу заходів,
спрямованих на створення належних умов 
щодо відновлення, реконструкції,
капітального, поточного ремонту,
утримання адміністративного корпусу, 
казармено-житлового фонду, інженерних 
мереж, господарських та інших споруд, 
приміщень (місць, будівель) зберігання 
озброєння, та військової техніки, 

5.1.6.1 проведення відновлювальних робіт
військової техніки, озброєння та
спеціальних засобів, 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.
Закупівля обладнання, засобів зв’язку, 
інших матеріально-технічних та 
спеціальних засобів і майна з метою

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

2021

2025
ВСП

Бюджет 
Вінницької 

міської ОТГ
150 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО

12

Створення 
належних 
умов для 
несення 
служби, 

посилення 
контролю за 

станом 
військової 

дисципліни
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№ п/п Перелік заходів Програми

8

8X
і  1
§ ія м
і
&
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и* _© 8
'З ®® В ^  
В 8 ЙГ
Й ^  ^ 
® 3 §
к -3 ^
а-в-
Б

у  пич, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
удосконалення системи управління. 
Придбання ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
комплектуючих

5.1.6.2
Облаштування приміїцень гауптвахти 
Вінницького зонального відділу ВСП у м. 
Вінниця

2021

2025
ВСП

Обласний
бюджет 100 100 100 100 100 100 Посилення 

контролю за 
станом 

військової 
дисципліни

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

50 50 50 50 50 50

5.1.7 проведення заходів щодо підготовки території області до оборони, захисту населення від військового втручання, участі в операції
Об’єднаних сил

5.1.7.1

Участь у забезпеченні охорони публічного 
порядку в зоні проведення ООС на сході 
держави. 2021-

2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Забезпечення 
реалізації 

завдань ООС 
на сході 
України

5.1.7.2

Забезпечення готовності сил і засобів 
правоохоронних підрозділів до дій за 
призначенням в умовах загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
здійснення завдань по спільному 
плануванню заходів територіальної 
оборони

2021-
2025 ГУНП

Залучення коштів не потребує
Підвищення 
захищеності 

населення 
к регіону

\
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№ п/п Перелік заходів Програми

я8“ І5 2£ « 8 «
*§8-н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

їм£ я ю аз 
® в

і ^^ шо яя 5
® 2. А  ’9 *

У пич, за роками

2021 2022 2023 2024

10
2025

11

Очікуваний
результат

12
Придбання, з метою підвищення 
професійного рівня та особистої безпеки 
поліцейських, які здійснюють боротьбу з 
тероризмом, навчальної (страйкбольної) 
зброї, захисного та тактичного
спорядження, включаючи вибухозахисні 
костюми та спеціальну техніку 
(телевізійний бінокуляр та бінокль нічного 

5.1.7.3 бачення, квадрокоптер-розвідник,
металошукач, міношукач, тощо), цифрові 
радіостанції, обладнання стандарту ПМК 
для побудови транкінгової системи 
захищеного цифрового радіозв’язку та 
проведення тренінгів наближених до 
реальності з працівниками, які 
відряджаються в зону проведення ООС та 
іншими категоріями поліцейських

2021-

2025 ГУНП Обласний
бюджет 7000 2000 1140 1160 1300 1400

Підтримання 
рівня 

готовності до 
протидії 

ймовірним 
загрозам

У кримінальних провадженнях за фактами 
вчинення злочинів, пов’язаних із 
незаконним обігом зброї, у кожному 

5.1.7.4 випадку з’ясовувати джерело походження 
предметів злочинів, можливого їх 
надходження із зони проведення операції 
Об’єднаних сил, а також для перевірки

2021 -

2025 ГУНП
Залучення коштів не потребує

Недопущення 
фактів 

надходження 
вогнепальної 
зброї із зони 
проведення 

ООС
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№ п/п Перелік заходів Програми

88888О8Веа
8 • р8гь©Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и89  8
'З =® В

*  І5 І« Іи  8* 2 &> ^

у пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

5.1.8

10 11 12
вилученої зброї скеровувати до Військової 
прокуратури Вінницького гарнізону 
інформацію із її ідентифікаційними
ознаками.

Створення умов для лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил

Проведення заходів щодо санаторного 
лікування та медичної реабілітації
військовослужбовців-учасників АТО, ООС 
операції. Придбання устаткування та 
обладнання для клініки медичної 
реабілітації учасників АТО, ООС. 
Здійснення комплексу заходів,
спрямованих на створення належних умов 
щодо відновлення, реконструкції, 

5.1.8.1 капітального, поточного ремонту та 
забезпечення належного утримання
адміністративного корпусу, казармено- 
житлового фонду, господарських та інших 
споруд, приміщень (місць) зберігання 
озброєння, техніки, зміцнення матеріально- 
технічної бази, проведення
відновлювальних робіт техніки, озброєння 
та спеціальних засобів і обладнання, 
інженерних мереж військового містечка

2021-
2025

ВМКЦ МО, 
Виконком 

Вінницької 
міської ради

Обласний
бюджет

Бюджет 
Вінницької 
міської ОТГ

4500

500

900

100

900

100

900

100

900

100

900

100

Забезпечення 
належного 

лікування та 
медичної 

реабілітації 
учасників АТО, 

ООС
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№ п/п Перелік заходів Програми

ааяаоаа
а
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

Uаи а  «  а ® а 
за я а »
З ^  ® З а Sіт а
â.s-
Б

у пич, за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.1.9 Заходи з пропагування та популяризації військової служби

5Л.9.1

Виготовлення та розміщення плакатів, які 
пропагують та популяризують військову 
службу розміщення їх на рекламоносіях 
(білбордах, сітілайтах тощо). Виготовлення 
відео та аудіо матеріалів, які створюють 
позитивний імідж військовослужбовця, та 
їх розміщення на каналах обласного 
телебачення та радіо.
Організація та проведення інформаційної 
кампанії щодо супроводження заходів із 
популяризації та пропагування військової 
служби

2021

2025
ДІДтаКзГ,

ОВК
Обласний
бюджет 750 150 150 150 150 150

Покращення 
показників 

добору 
кандидатів для 
проходження 

військової 
служби за 

контрактом, 
забезпечення 

виконання 
заходів із 
призову 

громадян на 
строкову 
військову 
службу

5.1.9.2

Оплата послуг з виготовлення та 
розміщення інформаційних стендів 
(білбордів, сітілайтів тощо) для агітації, 
реклами та пропагування військової
служби, заходів з організації та проведення 
інформаційної кампанії щодо

2021

2025

ОВК, 
ДІДтаКзГ, 
Прикордонн 

ий загін

Обласний
бюджет 250 50 50 50 50 50

Підняття 
авторитету 
людини у 
військовій 

формі.
Покрашення
показників



46

№ п/п Перелік заходів Програми

я
я

 ̂1 
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‘Іа
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
Ъ я
® я ^  
’Я 2 ^  в я ^  в >% .м ^
е 5 §В Я 8и Я
а  ^
Ц

у  пич, за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
популяризації військової служби добору 

кандидатів для 
проходження 

військової 
служби за 

контрактом, 
забезпечення 

виконання 
заходів із 
призову 

громадян на 
строкову 
військову 
службу

5.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

5.2.1 Забезпечення національної безпеки та посилення протидії економічній і організованій злочинності та корупції

5.2.1.1

Придбання військового майна, спеціальних 
засобів, спеціального автотранспорту, 
засобів зв’язку, засобів для оснащення 
режимних приміщень, пально-мастильних 
матеріалів та інших матеріально-технічних 
засобів для:
- потреб оперативно-службової діяльності 
регіональної оперативної групи УСБУ, що

2021-
2025 УСБУ Обласний

бюджет 30 000 5000 5500 6000 6500 7000

Створення 
належних умов 

праці для 
співробітників 

органів 
державної 
безпеки, 

удосконалення
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
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3 йа м

*Іа
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
г я'З я ^  ® в ^
’Я 3 ^  в я ^

« З і  
5 Ё 1
а  ^
И

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
діє в районі проведення антитерористичної 
операції, операції об’єднаних сил;
- проведення контррозвідувальних заходів 
3  метою запобігання, виявлення, 
припинення і розкриття розвідз^ально- 
підривної діяльності проти України 
юридичними та фізичними особами, які 
знаходяться на території Вінницької 
області

діяльності 
органів 

державної 
безпеки, 

забезпечення 
ефективного 
виконання 

покладених на 
них завдань і 

функцій

5.2.2 Впровадж ення поліцейської діяльності, орієнтованої на громаду

5.2.2.1

Створення захищеного комфортного 
життєвого простору для громадян шляхом 
надання безпекових послуг, доступних і 
наближених до людей, через створені 
Центри безпеки в об’єднаних 
територіальних громадах

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 5500 1100 1100 1100 1100 1100

Підвищення 
безпеки 

життєдіяльно 
сті населення 

громад та 
покращення 

реагування на 
правопоруше 

ння

5.2.2.2

Створення належних умов для несення 
служби, підвищення якості професійної 
підготовки, тренувально-спортивних 
занять та навчань поліцейських підрозділів

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 21000 7000 8300 2000 1900 1800

Покращення
якості

надання
населенню
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
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Джерело
фінансуван

ня
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5
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у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
поліції області:
- проведення реконструкції приміщень, 
капітальних та поточних ремонтів 
адміністративних будівель, спортивних 
залів та споруд;
- обладнання відповідною комп’ютерною і 
оргтехнікою, комплектуючими, 
витратними матеріалами, офісними 
меблями, канцелярським приладдям, тощо.

області
поліцейських

послуг

5.2.2.3

Забезпечити постійну співпрацю (з 
населенням, територіальними громадами 
та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства), яку спрямувати на 
задоволення їхніх потреб, особливу увагу 
акцентувати на попередженні і 
профілактиці кримінальних, а також інших 
правопорушень за допомогою 
громадськості

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Налагодження 
співпраці 3 

територіальни 
ми громадами 

та розвиток 
навичок 

громадян, 
пов’язаних із 

забезпеченням 
особистої 
безпеки
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
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у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.2.4

Для протидії злочинності, розкриття і 
розслідування кримінальних 
правопорушень з урахуванням динаміки і 
структури злочинності на території 
області, окремих районів, утворювати 
спільні робочі групи, до яких долучати 
представників об’єднаних територіальних 
громад для розроблення заходів із 
превенції злочинних посягань, зокрема 
майнового характеру

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Вжиття 
комплексних 

заходів по 
посиленню 

протидії 
злочинності

5.2.2.3

Вживати оперативно-розшукові заходи по 
виявленню кримінальних правопорушень 
за фактами самовільного захоплення 
земель та неправомірного отримання права 
користування та власності на них, в тому 
числі шахрайських дій з врожаями та 
сільськогосподарською технікою.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

протидія 
фактам 

перешкоджання 
господарській 
діяльності та 
заволодіння 

майном 
підприємств

3.2.2.6

Для забезпечення охорони публічної 
безпеки і порядку на території області, 
посилення контролю за станом 
правопорядку на вулицях та в інтттих 
публічних місцях, попередження та 
оперативного виявлення правопорушень 
максимально збільшити на вулицях та в

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 105 21 21 21 21 21

Зниження 
рівня 

злочинності в 
публічних 

місцях
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
інших публічних місцях розміщення 
засобів відеонагляду, у тому числі з 
можливістю розпізнавання рис обличчя, та 
можливістю централізованого виведення 
інформації до підрозділів поліції, а 
також облаштування публічних місць, 
віддалених від центрів населених пунктів, 
кнопками термінового виклику поліції

5.22.1

Провести заходи, спрямовані на створення 
в кожній територіальній громаді 
громадського формування з охорони 
громадського порядку, з подальшим 
проведенням спільного патрулювання з 
працівниками поліції.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Профілактика 
вчинення 

правопоруше 
нь в 

публічних 
місцях

5.2.2.8

Проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи серед населення, у 
тому числі у молодіжному середовищі, 3 

використанням виготовленої друкованої 
роздаткової продукції (буклети, 
інформаційні листівки, інше), шляхом 
розміщення інформаційних плакатів на 
бігбордах та сітілайтах щодо безпечного 
дитинства, попередження дорожньо- 
транспортних пригод, проявів домашнього

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 300 50 55 60 65 70

Зниження 
дорожньо- 

транспортного 
травматизму 
та зменшення 

проявів 
домашнього 
насильства
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2021 2022 2023 2024

10
2025

11

Очікуваний
результат

12
насильства та інших негативних явищ в 
суспільстві, заходи з протидії яким 
уживаються підрозділами превентивної 
діяльності поліції області.
Створення належних умов для несення 
служби, зміцнення матеріально-технічної 
бази, проведення відновлювальних робіт, 
ремонту та забезпечення пально- 
мастильними матеріалами, запасними 
частинами службового автотранспорту. 

5.2.2.9 Закупівля спеціального обладнання, 
засобів зв’язку, відеоспостереження, 
придбання ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
програмного забезпечення,
комплектуючих, інших матеріально- 
технічних та спеціальних засобів

2021 -

2025

УПП 
(Управління 
патрульної 

поліції у 
Вінницькій 

області 
(через 

Департамент 
у патрульної 

поліції 
Національно 

ї  поліції 
України)

Обласний
бюджет 1500 300 300 300 300 300

Підвищення
особистої
безпеки

патрульних
поліцейських

та
ефективності 
несення ними 

служби
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№ п/п Перелік заходів Програми

Є8
В
В
яв
1 1
в  ®
2 йв м• РЯ
га
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
V к ю в
® я в' 
в 2 ^
2 V ^
о 2 §я я  в  £ В ^  оа  ^
Б

упин, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.2.10

Виготовлення та розміщення плакатів, які 
створюють позитивний імідж 
правоохоронця (поліцейського) та їх 
розміщення на рекламоносіях (білбордах, 
сітілайтах тощо).

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 500 100 100 100 100 100

Підняття 
авторитету 
людини у 

формі, 
створення 

позитивного 
образу 

правоохоронц 
я

5.2.3 Протидія тероризму

5.2.3.1

Придбання військового майна, 
спеціального спорядження та засобів 
зв’язку для потреб спецпідрозділу УСБУ, а 
також суб’єктів боротьби з тероризмом в 
регіоні

2021-
2025 УСБУ Обласний

бюджет 3000 600 600 600 600 600

Підтримання 
належного 

рівня 
готовності до 

протидії 
ймовірним 

терористичним 
загрозам

5.2.3.2

Придбання паливно-мастильних 
матеріалів, комплектуючих до 
автомобільної, в тому числі спеціальної 
техніки, що може бути задіяна в операції

2021-
2025 УСБУ Обласний

бюджет 4000 700 750 800 850 900

Забезпечення,
бойової

злагодженості
та
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№ п/п Перелік заходів Програми

яяяяяеяяя
.3£аиН

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

іт
5 я 
® я

і ^® з З г
Б

у  пич. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

5.2.3.3

10 11 12
Об’єднаних сил та використовується для 
проведення (за планами КГ АТЦ при 
УСБУ) тактико-спеціальних та командно- 
штабних навчань і тренувань з 
антитерористичної тематики, а також для 
потреб координаційної групи АТЦ при 
УСБУ.

Матеріально-технічне забезпечення
діяльності координаційної групи АТЦ при 
УСБУ, а також її ситуаційного 
антитерористичного центру

2021 -

2025 УСБУ Обласний
бюджет 275 75 50

натренованос 
ті особового 

складу 
підрозділів 

взаємодіючих 
органів, 

призначеного 
для 

виконання 
завдань з 
протидії 

тероризму

50 50 50

Підвищення 
ефективності 

прийняття 
управлінськи 

X рішень 
щодо 

запобігання 
або 

припинення 
терактів
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№ п/п Перелік заходів Програми

&
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

U
и R
^  В® S

і ^
о S в 2U В
â -e -

у/И.Ч. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

Створення оптимальних умов
оперативного реагування та належної 
взаємодії з органами місцевого
самоврядування під час проведення 
розвідувальних заходів з метою 
запобігання, виявлення, припинення і 
розкриття будь-яких форм розвідувально- 
підривної діяльності проти України 

5.2.3.4 юридичними та фізичними особами, які 
знаходяться на території області та вжиття 
заходів щодо оснащення спеціальними 
засобами та технікою відповідних 
підрозділів поліції області:

придбання засобів, техніки 
спеціального призначення для виконання 
оперативних завдань;

- придбання безпілотного літального 
апарату (квадрокоптера)________________

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 370 90 70 70 70 70

Попередженн 
я та 

виявлення 
фактів 

розвідувально 
-підривної 
діяльності 

проти безпеки 
України
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
S
БЯа9БSа
.3
Sа«
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

U

І »® я
’І  2 
5 ІО Б S ЯU З © •5, а  'в'
Б

у пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

Забезпечення участі співробітників ГУНП 
в проведенні антитерористичних операцій 
(бойових діях) та інших заходах, навчань 
та тренувань спеціальних підрозділів, 
спільних груп розрахунку по боротьбі з 
тероризмом, зокрема: придбання

5.2.3.5 спеціальних автомобілів; паливно- 
мастильних матеріалів; засобів утримання 
службового автотранспорту
(автозапчастин, мастильних засобів, 
автошин тощо); радіостанцій; засобів та 
обладнання для оснащення режимних 
об’єктів

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 1500 300 300 300 300 300

Підтримання 
належного 

рівня 
готовності до 

протидії 
ймовірним 

терористичним 
загрозам
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№ п/п Перелік заходів Програми

к

я8Є888
.3
га
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

Іт
Ь я
^  я® я
«  з  я 5
5 ^  
® Зя ^ій-е-
Б

зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12

Створення належних умов для 
антитерористичного захисту особливо 
важливих державних об’єктів,
зокрема: придбання та встановлення 
металошукача (рамки) для виявлення зброї 
та вибухівки в адміністративних будівлях, 

5.2.3.6 де розміщені обласна рада, обласна 
державна адміністрація, їх структурні 
підрозділи і установи, запасні пункти 
управління обласної державної
адміністрації, придбання та встановлення 
на них камер відеоспостереження (за 
необхідності додаткових)

2021 -

2025

УСКВ,
д ц з , в о ц
ЦЗ та М3

Обласний
бюджет 1100 300 200 200 200 200

Підвищення
антитерорист

ичної
захищеності
державних

об’єктів

5.2.3.7

Забезпечити оперативне перекриття місць 
компактного проживання, роботи та збору 
іноземців, які прибули з «критичних» 
регіонів країни та світу, а також 
переселенців зі сходу України з метою 
отримання попереджувальної інформації 
стосовно процесів, що відбуваються в цих 
середовищах й зменшення негативного 
впливу на криміногенну ситуацію в 
регіоні.________________________________

2021 -

2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Недопущення
випадків

терористичних
проявів
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
Sняа
§ 1  S Ф
« Sа м

• в т

аV
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

я
1® a ^  
я а ^
5 ^
® S § а S vS U а
® Аа  ^
G

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.3.8

Здійснити заходи щодо розщуку осіб, які 
переховуються від органів досудового 
розслідування, слідчого сулді, суду, або 
ухиляються від відбування кримінального 
покарання, а також осіб, причетних до 
терористичної діяльності

2021-
2025 ГУНП

Залучення коштів не потребує

Покращення
якості

оперативно-
розшукової
діяльності

5.2.4 Протидія органЬованій злочинності

5.2.4.1

3 метою унеможливленая впливу 
криміналітету на соціально -  економічні 
процеси в регіоні, вжити комплекс 
оперативних заходів щодо виявлення і 
ліквідації суспільно небезпечних груп та 
організацій, налагодити ефективний 
механізм протидії етнічній організованій 
злочинності, а також забезпечити 
міжнародну взаємодію по ліквідації 
транснаціональних злочинних угрупувань

2021-
2025 ГУНП

Залучення коштів не потребує

Викриття
організованих

злочинних
угруповань

S.2.4.2

Вжити дієвих заходів з метою 
забезпечення відшкодування збитків 
державним інтересам, завданих 
злочинами, вчиненими організованими 
групами та злочинними організаціями.

2021-
2025 ГУНП

Залучення коштів не потребує

Відшкодуван 
ня збитків 
державним 
інтересам, 
завданих
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№ п/п Перелік заходів Програми

я

яБ
^ 1  В 2
Б
‘Іа
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

\т
І

1  2 ^  І
£ І  1
а-е*
и

у  пич, за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
злочинами

посяганнями

5.2.4.3

Забезпечити знешкодження та 
документування злочинних груп, в тому 
числі тих, які займаються вчиненням 
розбійних нападів, грабежами, 
крадіжками, шахрайствами, незаконними 
заволодіннями транспортними засобами та 
активно впливають на криміногенну 
ситуацію в області.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Посилення 
протидії 

злочинності та 
притягнення до 
відповідальност 
і організаторів і 

членів 
злочинних груп

3.2.4.4

Проаналізувати наявну оперативну 
інформацію та вжити заходів спрямованих 
на припинення каналів нелегального 
переміщення через державний кордон 
спирту, підакцизних товарів, а також 
викриття організованих злочинних груп, 
що незаконно виготовляють та здійснюють 
їх реалізацію

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Попере дженн 
я фактів 

незаконного 
переміщення 
товарів через 

державний 
кордон
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№ п/п Перелік заходів Програми

я8
ВЯв ̂І § ія м•т
га
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
г «
'З ® -ч.® в ^
* 5. ^  в
2 8
и в ^  
®а
В

у  пич, зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

5.2.4.5

10 11 12

Забезпечення належних умов праці та 
покращення матеріально-технічного
оснащення управління з метою здійснення 
якісного супроводження 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 
забезпечення оперативної діяльності 
управління

2021-
2025

УСР 
(Управління 
стратегічних 

розслідувань у 
Вінницькій 

області) через 
Державну 
установу 
«Центр 

обслуговування 
піцроздиіів 

Національної 
поліції 

України»

Обласний
бюджет 2500 500 500 500 500 500

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.

5.2.5 Протидія кібернетичним злочинам

5.2.5.1

Проведення капітального та поточного 
ремонту приміщень відділу за адресою: 
м. Вінниця, вул. В. Чорновола, 5.
Закупівля ПЕОМ та оргтехніки, 
електронних носіїв інформації, 
програмного забезпечення, комплекту
ючих, спеціальної техніки та засобів, 
придбання або відновлення меблів

ВПКз,
через Державну

2021-
2025

установу
«Центр

обслуговування
підрозділів

Національної
поліції

Обласний
бюджет 1600 320 320 320 320 320

Запобігання та 
припинення 

кіберзлочинів, 
забезпечення 

виконання 
завдань з 

профілактики 
правопорушень
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№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я
и
§ 1 8 9
« а 8 • РМга
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ияV я V© я 
® 8 5̂̂  
’Я 2 ч

® 5 Ія я 8І .3
а-е-

И

упин, зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(комплектуючих матеріалів), закупівля 
канцтоварів та паперу, придбання інших 
матеріально-технічних засобів тощо. 
Поточний ремонт та забезпечення, 
запасними частинами, пально- 
мастильними матеріалами службового 
автотранспорту

України» та боротьби зі 
злочинністю, 

створення 
належних умов 

праці, 
особового 

складу відділу

5.2.6 Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин

5.2.6.1

Проведення комплексу заходів, 
спрямованих на припинення 
кримінального обігу зброї та вибухівки, 
попередження і розкриття злочинів 3 їх 
застосуванням

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Покращення 
профілактика 

скоєння 
злочинів 3 

використанням 
вогнепальної 

зброї

5.2.6.2

Встановлення в пунктах пропуску через 
державний кордон України на напрямках 
пішохідного сполучення «вхід» в Україну 
та «вихід» 3 України арочних метало 
детекторів

2021-
2025

Прикордонни?
загін

Обласний
бюджет 350 175 175 - - -

протидія 
незаконному 
переміщенню 

через 
державний 

кордон 
України зброї, 
боєприпасів.
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№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я
в ^
§ 1  я й
в й
.3 ”
а©
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
* _ и я
'З *® в ^  
’В й ав й
3 ^   ̂
® 3 і  
£ § 1
а « -
Н

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

предметів, 
заборонених

до
переміщення 

через 
державний 

кодон України

5.2.6.3

Обслуговування комплексів радіаційного 
контролю за переміщенням ядерних та 
радіоактивних матеріалів через державний 
кордон. Закупівля акумуляторних батарей, 
запасних частин для приладів радіаційної 
та хімічної розвідки

2021-
2025

Прикордонний
загін

Обласний
бюджет 340 60 70 70 70 70

Недопущення 
переміщення 

через 
державний 

кордон ядерних 
та радіаційних 

матеріалів, 
своєчасний 
ремонт та 

заміна 
комплектуючих

3.2.6.4

Проводити заходи по документуванню 
протиправної діяльності осіб, які 
займаються виготовленням, переробкою 
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Покращення 
профілактики 

вчинення 
злочинів 3 

використанням
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№ п/п Перелік заходів Програми

яв8Я

й І
“ йВ м •■м
га©
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
и я
"і>8 й ^  В 8 ^
Я ^
® Я § 
Е § 1
а-е-
В

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

зброї

5.2.6.3

Організувати проведення комплексу 
заходів, спрямованих на розкриття 
резонансних злочинів минулих років, в 
першу чергу вчинених 3 використанням 
вогнепальної зброї та вибухових речовин, а 
також на замовлення

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення
залишку
злочинів
минулих

років

3.2.6.6

Забезпечити документування міжнародних 
каналів надходження та встановлення осіб, 
які здійснюють контрабандним 
переміщенням зброї, вибухівки, інших 
засобів ураження на українського -  
молдовській ділянці державного кордону

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Ліквідація 
каналів 

незаконного 
постачання 

зброї та 
вибухівки

3.2.6.7

Забезпечити використання потенціалу 
кінологічної служби при реагуванні та 
виїзді на місця пригод, активізувати 
використання спеціальних собак з пошуку 
вогнепальної зброї, вибухівки чи 
боєприпасів при проведені оперативно- 
профілактичних заходів

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Підвищення 
ефективності 

документуванн 
я протиправної 

діяльності у 
сфері 

незаконного 
обігу зброї
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№ п/п Перелік заходів Програми

яв8я

 ̂1 в 2
8 м
іаин

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ияи я 'З в ^  ® в ^
в Й
й ^   ̂3 8 8
В Й ^  и в ^

Б

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.6.8

Активізувати роботу щодо виявлення 
власників зброї, термін дії дозволів у яких 
закінчився, порушень правил поводження 
зі зброєю та умов її зберігання, з 
подальшим притягненням власників до 
адміністративної відповідальності з 
накладенням відповідних штрафних 
санкцій або прийняттям рішення про 
анулювання дозволу на право носіння та 
зберігання зброї

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення та 
документуван 

ня
правопоруше 

нь у сфері 
дозвільної 

системи

5.2.7 Боротьба з рецидивною злочинністю

5.2.7.1

Забезпечення належного обліку і вивчення 
осіб, які були раніше засуджені і 
утримуються в місцях позбавлення волі 
після повторного засудження.
За результатами вивчення та аналізу 
причин та умов, що сприяли вчиненню 
цими особами повторних кримінальних 
правопорушень, вживати заходів протидії 
рецидивній злочинності

2021-
2025

ГУНП,

ЦЗМРУз
ПВКП

Залучення коштів не потребує

Зменшення
кількості

рецидивних
злочинів
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№ п/п Перелік заходів Програми

я

Іп
і і
з  ая м
Іа,
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ияиX©о
з58
В«О

я 8 8 Я Й
Ь'•  я в 2 ^  .5

а

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

52 .12

З метою запровадження механізму 
спільного контролю підрозділів поліції, 
служби пробації та органів місцевого 
самоврядування за поведінкою осіб, які 
звільняються з місць позбавлення волі, 
реалізації заходів щодо їх ресоціалізації, 
долучитися до проведення досліджень 
щодо визначення оптимального способу 
забезпечення спільного контролю ______

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Ресоціалізація 
осіб, які 

звільнилися з 
місць 

позбавлення 
волі

5.2.7.3

Постійно проводити всебічну перевірку 
поведінки і способу життя осіб, які 
звільнилися з місць позбавлення волі, а 
також засуджених до мір покарання без 
позбавлення волі, особливу увагу 
приділяти особам, неодноразово судимим 
за умисні кримінальні правопорушення, 
вживати відповідні заходи індивідуально- 
профілактичного та правового характеру 
відносно тих осіб, від яких, виходячи з 
достовірно встановлених фактів їх 
протиправної поведінки, можна очікувати 
вчинення повторних злочинів.

2021 -

2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення
кількості

рецидивних
злочинів



65

№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я8
І І
3 й8 м
а
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ияV Я 
® В ^  
в Й
Й «  ̂
® й §
и в
* Аь  ^
Б

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.7.4

Здійснити перевірки осіб, які перебувають 
на обліках органів поліції (осіб, що 
перебувають під адміністративним 
наглядом, раніше судимих, тощо). За 
виявленими порушеннями вживати заходів 
згідно із законодавством України щодо 
притягнення їх до адміністративної, 
кримінальної відповідальності, а також 
оголошення в розшук тих, хто ухиляється 
від установлених обмежень нагляду

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Покращення 
профілактичн 

ої роботи із 
особами, які 
перебувають 

на обліках 
органів 
поліції

5.2.7.5

При наявності законних підстав готувати 
подання до місцевих судів про зміну 
встановлених обмежень більш суворими, а 
також продовження термінів 
адміністративного нагляду стосовно 
піднаглядних осіб, які допускають 
порушення публічного порядку та правил 
встановленого відносно них нагляду

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Недопущення 
вчинення 

протиправних 
дій раніше 

засудженими 
особами

5.2.8 Протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення

5.2.8.1

3 метою протидії розповсюдженню 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів та 
потраплянню в молодіжне середовище,

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Протидія
розповсюдже

нню
наркоманії
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
ЁяБ
» 1 
3 і  8
8а
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

іт
Ь я 
® в ^
1  3 й-
І  ^
® я я
о Іа, а  ^
й

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
проводити перевірки розважальних 
закладів, інших місць дозвілля молоді 
(кафе, дискотеки, нічні клуби, тощо).

серед молоді

5.2.8.2

Здійснювати заходи, направлені на 
виявлення і ліквідацію місць збору осіб, які 
зловживають наркотиками, притонів, 
підпільних лабораторій для виготовлення 
наркотичних засобів та психотропних 
речовин, забезпечити документування 
злочинної діяльності такого роду.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлено та 
припинено 
діяльність 

притонів та 
нарколаборат 

орій, 
притягнуто 

організаторів 
таких місць 

до
кримінальної
відповідально

сті
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№ п/п Перелік заходів Програми

88ВЯ
*
§ 1  8 О
« й8 м•рЯ
г&V
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

8
І® В ^
’І  2 1
® І* У ® £ §
5 І  1
а « -
Н

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.8.3

Проводити моніторинг інформації в мережі 
Інтернет, яка може містити оперативний 
інтерес, у разі виявлення якої негайно 
організовувати заходи щодо 
документування злочинних дій інтернет- 
наркозбувачів, блокування інтернет- 
ресурсів, що відкрито сприяють 
наркотизації населення та 
використовуються зловмисниками для 
розповсюдження наркотиків

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Припинення
діяльності

наркозбувачів

5.2.3.4

Вжити заходи по виявленню і знищенню 
нелегальних посівів маку та конопель, 
перекриття каналів надходження 
наркозасобів до споживачів незаконного 
обігу наркосировини при здійсненні 
господарської діяльності, пов’язаною з 
культивуванням маку і конопель

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зниження
рівня

наркотизації
населення
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
я8
» 1 В 3* яаз м
Іа0)
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
£ яV© н
в 8 -5̂  
’В ^ ав 8 гу

5
а « .
й

у  пич, за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.8.3

У встановленому порядку провести 
комплекс заходів з метою викриття і 
ліквідації каналів контрабандного 
надходження в область наркотичних 
засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів, ліквідації наркогруп з 
міжнародними та міжрегіональними 
зв’язками, знешкодження 
нарколабораторій, усунення умов, що 
сприяють їх створенню

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення та 
знешкодженн 

я каналів 
нелегального 
надходження 
наркотичних 
речовин на 
територію 
області та 
держави

5.2.8.6

Проведення роз’яснювальної роботи серед 
населення щодо відповідальності за 
незаконний посів маку та конопель та 
заходи 3 метою виявлення і знищення 
незаконних посівів нарковмісних рослин

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 10 2 2 2 2 2

Виявлення та 
знищення 

незаконних 
посівів 

рослин, що 
містять 

наркотичні 
речовини

5.2.9 Протидія торгівлі людьми

5.2.9.1

Здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання діяльності організованих 
злочинних угруповань, які спеціалізуються 
на вивезенні молодих жінок до іноземних 
держав для сексуальної експлуатації, а

2021

2025
ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення
ризику

потрапляння
до

сексуального
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№ п/п Перелік заходів Програми

R88Я80 8 8 8
8
1 8.9
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

и 8 хе 8 
® 8

І
® 8SB Я
“ .3
а -е -
G

у И1.Ч. зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.2.9.2

також вербуванні та вивезенні громадян 
України для експлуатації їх праці за 
кордоном.
У разі одержання інформації про ознаки 
підготовки або вчинення злочинів, вжити 
відповідних заходів правового реагування 
відповідно до компетенції

та трудового 
рабства дітей, 
молоді, інших 
незахищених 

категорій 
населення

Здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання діяльності організованих 
злочинних угруповань, які спеціалізуються 
на вивезенні молодих жінок до іноземних 
держав для сексуальної експлуатації, а 
також вербуванні та вивезенні громадян 
України для експлуатації їх праці за 
кордоном.
у  разі одержання інформації про ознаки 
підготовки або вчинення кримінальних 
правопорушень, вжити відповідних заходів 
правового реагування, відповідно до 
компетенції

2021

2025
ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення
ризику

потрапляння
до

сексуального 
та трудового 

рабства 
молоді та 

інших 
незахищених 

верств 
населення
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№ п/п Перелік заходів Програми

я

я8
» 1
“ § 8 м
8&V
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

І
® 8 ^
’і  3 й-I ^
^ з  §аз я & 

й"

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.9.3

Забезпечити виявлення та припинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних 
3 торгівлею людьми, нелегальною 
міграцією, сексуальною експлуатацією 
дітей, сутенерством, утриманням місць 
розпусти та звідництва, організацією 
незаконного переправлення осіб через 
державний кордон та активно залучати 
можливості оперативних служб до 
документування злочинної діяльності.

2021

2025
ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення 
фактів 

вчинення 
злочинів у 

сфері 
моральності 

та
відновлення

законних
прав

громадян

5.2.10 Протидія незаконній міграції

5.2.10.1

Здійснити заходи з викриття кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з нелегальною 
міграцією, зокрема незаконному 
переправленні осіб через державний 
кордон України, виготовлення та 
використання підроблених документів, які 
дають право в’їзду, перебування та виїзду з 
країни.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Виявлення та 
документуван 
ня порушень 
міграційного 
законодавства
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№ п/п Перелік заходів Програми

888Я
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
и 8 
© 8 ^  
8 Й ^  
Я ^  0 § 8 з
Я 2 € и я 'й.
© 2 . а.-Є-

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.10.2

Вживати заходи з приводу підвищення 
ефективності налагодження дієвої 
співпраці у сфері правоохоронної 
діяльності, а також співпраці 
правоохоронних органів щодо захисту 
державного кордону та охорони 
суверенних прав України, недоп)тцення 
масового переходу державного кордону із 
території суміжних держав.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Припинення
фактів
нелегальної
міграції

5.2.10.3

Опрацювання наявної інформації про 
іноземних громадян, осіб без 
громадянства, які розшукуються 
правоохоронними органами України та 
іноземних держав за вчинення 
кримінальних правопорушень та можуть 
перебувати на території України.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Встановлення
місця

знаходження
та

притягнення
до

відповідально 
сті осіб, які 

перебувають 
в розшуку

5.2.10.4

Забезпечення якісного надання 
адмінпослуг населенню з оформлення та 
видачі паспорта громадянина України у 
вигляді ГО-картки, проведення 
ідентифікації осіб при оформленні 
паспортних документів

2021

2025
ГУНП Обласний

бюджет 150 ЗО ЗО ЗО ЗО

>

ЗО

Зменшення
черг,

забезпечення
паспортними
документами

громадян



72

№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я8
» ІЯ 2 
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н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

зІ©©
«88м©8

Я 8 
ВЯ Й
8 Я

С .3 
а  ^  
й

пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
Забезпечення та підтримання:
- належної роботи станцій з оформлення 
паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон з безконтактним електронним 
носієм, які вже працюють на території 
області (всього 92 вузла);
- проведення відповідної ідентифікації 
громадян при прийнятті та оформленні 
паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон (особливу увагу приділяти 
ідентифікації при оформленні документів 
ВПО із АРК та ОРДЛО).
Встановлення пандусів для людей з 
особливими потребами у 60% 
територіальних підрозділів_______________

5.2.10.5

Забезпечення якісного надання 
адміністративних послуг населенню з 
оформлення та видачі паспорта 
громадянина України нового зразка у 
вигляді Ю-картки та надання 
адміністративних послуг з оформлення та 
видачі паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним 
електронним носієм станціями, які вже 
працюють._____________________________

2021

2025
УДМСУ Обласний

бюджет 300 60 60 60 60 60

Покращення 
якості 

надання 
адміністратив 

них послуг 
населенню
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№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я
я
§ І
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ияоіЄо
)888мО8

Я 8 8 Я 8
8_ Я

С .3оа  ■©■

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11
Забезпечення належної роботи Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи
управління міграційними процесами далі 
ЕІС УМП). Постійне підтримання станцій 
у робочому стані, недопущення витоку 
персональних даних громадян та належної 
роботи захищених каналів зв’язку за 
допомогою, яких відбувається робота 
станцій.
Належне підтримання роботи електронних 
сервісів, а саме: електронна черга, QR-кoд, 
«Чат-Бот», онлайн оплата послуг, пере
вірка стану оформлення документів та 
інше.
Проведення, в зв’язку з адміністративно- 
територіальною реформою, ремонтно- 
відновлювальних робіт у Гайсинському, 
Жмеринському та Хмільницькому РВ 
УДМС ______  ___________

12

5.2.10.6

Надання громадянам первинної, правової, 
безоплатної допомоги при наданні 
адміністративних послуг.
Забезпечення належної роботи громадської 
приймальні. Надання повних, вичерпних, 
роз’яснень та консультацій______________

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 25

Покращення 
якості 

надання 
адміністратив 

них послуг 
населенню
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№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я8
« 1  8 Й
“ Й 
.3 ” 
2 а
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
і
>8 я ^Я 8 «3"

® 3 §я я &и 8 >5. © *2, а  ■9'
С=

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.10.7

Забезпечення автоматизованих робочих 
місць, де здійснюється прийом громадян 3 

питань оформлення та видачі паспортів 
громадян України у вигляді Щ-карток та 
закордонних паспортів з безконтактним 
електронним носієм (працює 92 вузли 
відомчої інформаційної системи) 
витратними матеріалами та іншими 
матеріально-технічними засобами

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Покращення 
якості 

надання 
адміністратив 

них послуг 
населенню

5.2.10.8

Забезпечення проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи серед іноземців, 
осіб без громадянства, громадян України у 
службових приміщеннях УДМС. 
Придбання та розміщення ЗО шт. 
інформаційно-роз’яснювальних стендів

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет ЗО 15 15

Покращення 
поінформован 

ості 
населення, 

іноземців та 
ОБГ щодо 

міграційних 
процесів
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№ п/п Перелік заходів Програми

к88Я8
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
1

І  ^  ^
^  3 §8 я я и 8 '5.
Оа  "в'
В

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.10.9

Взаємодія 3 правоохоронними органами, 
органами охорони державного кордону, 
служби безпеки України та іншими 
органами, які задіяні у реалізації державної 
програми по роботі з іноземцями та 
особами без громадянства (ОБГ). 
Забезпечення належної роботи 
інформаційних баз «АРКАН», «АРМОР» 
та інформаційно-аналітичної системи 
(ІАС) «База недійсних паспортів»

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Покрашення 
результатів 
діяльності 

ШОДО протидії 
незаконній 

міграції

5.2.10.10

Забезпечення здійснення Управлінням 
негайного примусового видворення 
іноземців та осіб без громадянства (у разі 
рішення суду) за межі держави (етапування 
до пунктів перетину кордону, аеропортів 
та пунктів тимчасового розмішення 
іноземців (ПТПІ), придбання паливно- 
мастильних матеріалів та білетів)

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 150 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО

Належне 
виконання 
заходів у 
протидії 

незаконній 
міграції

5.2.10.11

Забезпечення Управлінням на платній 
основі залучення до співпраці перекладачів 
іноземних мов для належної роботи з 
іноземними громадянами та шукачами 
притулку

2021-
2025 УДМСУ Обласний

бюджет 50 10 10 10 10 10

Належне та 
якісне 

виконання 
заходів у 
протидії
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

Ья
£ я 
® я ^  
я 8
й ^  ^ 
® й 5 я 2
а  'Э'
Б

у  пич, за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
незаконній

міграції

5.2.10.12

Перевірка навчальних закладів, 
туристичних організацій та інших 
суб’єктів підприємницької діяльності, які 
приймають іноземців, з метою виявлення 
серед них таких, що не виконують 
зобов’язань стосовно перебування 
іноземців та ОБГ на території держави. 
Перевірка готелів, гуртожитків, 
приватного житлового фонду та інших 
закладів, що надають готельні послуги, з 
метою виявлення серед них таких, що 
надають послуги іноземцям, які незаконно 
перебувають на території України

2021-
2025

УДМСУ,

ГУНП
Залучення коштів не потребує

Виявлення 
фактів 

безпідставної 
легалізації 

іноземців та 
осіб без 

громадянства

5.2.10.13

Систематичне відпрацювання залізничних 
станцій, автовокзалів, річкових портів, 
перевірка пасажирських поїздів та 
автотранспорту з метою виявлення 
випадків перевезення та переховування 
іноземців, які незаконно перебувають на 
території України. Постійна співпраця із 
ГУНП, УСБУ, Державною прикордонною 
службою.

2021-
2025

УДМСУ,

ГУНП
Залучення коштів не потребує

Запобігання
незаконній

міграції
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

иви я V© я
в 8 я' 
>8 2 ^  в й ^
3
1 ^ 1  £ я 1
О 2 .
СЗ

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.10.14

Виявлення каналів (в’їзд, перевезення, 
розміщення, легалізація, виїзд) незаконної 
міграції іноземців в Україну, встановлення 
організаторів та пособників незаконного 
переміщення осіб через державний кордон 
України. Систематична взаємодія з 
підрозділами Державної прикордонної 
служби.

2021-
2025

УДМСУ,
ГУНП Залучення коштів не потребує

Викриття 
організованан 
их злочинних 
угрупованнь з 
міжрегіональ 

ними та 
міждержавни 
ми зв'язками

5.2.11 Профілактика правопорушень

5.2.11.1

Впровадження комплексних інтелекту
альних систем відеоспостереження 3 

потужною аналітичною складовою з метою 
фіксацією фактів правопорушень в 
автоматичному режим в місцях масового 
перебування громадян та поблизу особливо 
важливих об’єктів для організації 
дистанційного контролю за ними 
підрозділами поліції.

2021-
2025 ГУНП

Обласний
бюджет 2250 450 450 450 450 450 Запобігання 

та протидія 
правопоруше 

нням, 
оперативне 

реагування на 
злочини

Бюджет 
м. Вінниці 600 120 120 120 120 120

Бюджет міст 
обласного 
значення

2000 400 400 400 400 400
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
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у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

Бюджети
районів 5750 1150 1150 1150 1150 1150

Бюджети 
об’єднаних 

територіальних 
громад (в яких 

є населенні 
пункти 3 
кількістю 

мешканців 
понад 5 тис. 

осіб)

850 170 170 170 170 170

5.2.11.2

Підвищення якості оперативного реагування 
на заяви та повідомлення громадян про 
кримінальні правопорушення щодо фактів 
незаконних заволодінь транспортними 
засобами та інші події шляхом взаємодії із 
ситуаційним центром Вінницької міської 
ради по програмі “Безпечне місто”.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Ефективне
розкриття

кримінальних
правопорушень

пов’язаних 3 
незаконним 

заволодінням и 
транспортом 

ми засобами на 
території м.
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня
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у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

області

5.2.11.3

ЇТроводити відпрацювання приміських, 
лісопаркових зон, кемпінгів, барів тощо з 
метою виявлення осіб, схильних до 
вчинення кримінальних правопорушень, 
іншого антигромадського елементу в цих 
місцях.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Протидія 
вчиненню 

правопорушень 
та злочинних 

посягань

5.2.11.4

Проводити профілактичні рейди, 
відпрацювання обласного центру та районів 
області 3 метою виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей 3 наданням їм в 
подальшому соціального захисту

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Подолання
дитячої

бездоглядності

5.2.11.5

Забезпечити контроль за дотриманням 
культурно-розважальними закладами, 
комп’ютерними клубами нормативно- 
правових актів щодо порядку відвідування їх 
дітьми, заборони продажу алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, 
розповсюдження наркотиків, пропаганди 
проституції, насилля та жорстокості

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зниження 
кількості 
вчинення 

протиправних 
вчинків дітьми 
та відносно них
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
Sяяяоя88
м
Sа©
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

и
S я
?  g

1  ̂тіо 5 в я
” .S 
а  ■9' 
й

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.2.11.6

З метою подолання домашнього насильства, 
жорстокого поводження з дітьми, 
гендерного насильства та забезпечення 
рівних прав жінок та чоловіків, формування 
свідомості усіх верств населення щодо 
нетерпимого ставлення до насильства, 
спільно з іншими зацікавленими службами 
організувати та систематично проводити 
профілактичні заходи, спрямовані на 
подолання вказаних негативних явиш

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Попередження 
домашнього 
насильства, 

інших 
негативних 
явищ в сім’ї

5.2.11.7

Придбання з метою належного забезпечення 
правопорядку під час проведення на 
території області масових заходів різного 
характеру, превентивної роботи з 
організаторами та учасниками заходів:
- комп’ютерної техніки, електроживлення та 
комплектуючих монтажу, 
телекомунікаційного обладнання, радіо-, 
відеозв’язку;
- сигнальних жилетів, встановленого зразку, 
нагрудних відеореєстраторів, мегафонів та 
гарнітури для спілкування по радіозв’язку

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 3447 1405 1868 86 88

Недопущення 
неконтрольова 
ного перебігу 
подій під час 
проведення 

масових 
заходів
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№ п/п Перелік заходів Програми

яББЯБ
§ ІБ ®
£ й 8 ^
га
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

О 
>БаБ м ЄБ

Б

8Я8
8Я8

у  пич, за роками

2021 2022 2023 2024

10

2025

11

Очікуваний
результат

12

5.2.11.8

Придбання, з метою покращення стану 
протидії злочинності, охорони публічної 
безпеки та порядку, профілактики скоєння 
правопорушень:
- спеціалізованих автомобілів (типів 
«мінібус», «седан», «пікап» та «автобус»), у 
тому числі проведення оплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування 
під час першої реєстрації транспортного 
засобу;
- паливно-мастильних матеріалів, засобів 
утримання службового автотранспорту, 
запчастин та здійснення поточного ремонту 
на станціях технічного обслуговування;
- системи ОР8-моніторингу транспорту 
відеореєстраторів, онлайн карт та їх 
супроводження;
- засобів зв’язку, переносних та 
автомобільних радіостанцій

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 15340 7620 1930 1930 1930 1930

Забезпечення 
оперативного 

реагування 
нарядів 

поліції на 
повідомлення 

про 
кримінальні 

Правопорушенн 
я та інші події
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№ п/п Перелік заходів Програми

8
Я

І І  
і  ад м
аи
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и8и 8X© 8
® В 'ї'
«  Я а
5 ^  ^
^ 5 § £ 8 8Ё: * >5,
® Аа  "в*
И

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.11.9

Проведення в закладах освіти: тижнів 
правових знань; інтерактивного навчання 
(міні-тренінги, семінари, вебінари тощо) з 
метою запобігання проникненню 
наркотичних засобів та психотропних 
речовин до закладів, поширення їх серед 
школярів і студентів; заходів щодо 
профілактики та протидії вживання 
спиртних напоїв, тютюнопаління; роботи за 
програмами “Рівний рівному”, “Корисні 
звички”, “Цікаве про корисне”, “Дорослішай 
на здоров’я”

2021-
2025

ДОін Залучення коштів не потребує

Забезпечення 
формування 

засад здорового 
способу життя

5.2.12 Сприяння реалізації єдиної державної політики у  сфері виконання кримінальних покарань

5.2.12.1 Придбання комплексної системи захисту 
інформації

2021-
2025

ЦЗМРУз
п в к п

Обласний
бюджет 250 250 - - - -

Забезпечення 
обробки та 
своєчасної 
передачі 

інформації 3 
обмеженим 
доступом

5.2.12.2
Придбання матеріалів для переобладнання 
інженерних споруд для забезпечення 
надійної охорони об’єктів та недопущення

2021-
2025

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу

Обласний
бюджет 360 100 50 40 70 100

Покрашення
стану

виконання
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№ п/п Перелік заходів Програми

Б
я8
§88
Іа
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ия» я
'й * ® 8
■І 2І І* 1 и 8
® Аа  ^

у  пич, за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

вчинення засудженими втеч з місць 
позбавлення волі

«Ладижинська
виправна
колонія
(№39)»

ЦЗМРУз 
ПВКП через 
Державну 
установу 

«Стрижавська 
виправна 
колонія 
(№81)»

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Вінницька 
виправна 
колонія 
(№86)»

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Могилів- 
Подільська 
виправна

10 11 12
заходів щодо 
попередження 
скоєння втеч 
засудженими

370 100 50 100 50 70

350 70 60 70 80 70

260 50 70 ЗО ЗО 80
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№ п/п Перелік заходів Програми

R

Я80 8 
В 8
8
1 &©
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван-

ня

ітЯ
и  Я Ю в
в 8 :S Я
й %
в я
^ .S © й а  ’9' 
й

у пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12
КОЛОНІЯ

(№114)»
ЦЗМРУз 

ПВІШ через 
Державну 
установу 
«Літинська 

виправна ко- 
лонія №123)»

280 60 70 ЗО 50 70

ЦЗМРУз 
ПВКП через 
Державну 
установу 

«Вінницька 
установа 

виконання 
покарань 

(№1)»

490 100 120 70 100 100

5.2.12.3

Придбання засобів радіозв’язку, засобів 
відеоспостереження. Закупівля обладнання 
для проведення модернізації технічних 
засобів охорони

2021

2025

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Ладижинська 
виправна ко
лонія (№39)»

Обласний
бюджет 220 50 50 40 ЗО 50

Попереджєнн 
я скоєння 
повторних 
злочинів та 

правопоруше 
нь

засудженими
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№ п/п Перелік заходів Програми

RXXЯX
98
SЄб
.3
а9
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

Ья89хеЄ
8 
S X ІХ й

S 
Sм ЄX и
9 ^а  ^

у  пич, зароками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
ЦЗМРУз 

ПВКП через 
Державну 
установу 

«Стрижавсь 
ка виправна 

колонія 
(№81)»

особами

180 50 ЗО 50 20 ЗО

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Вінницька 
виправна ко- 
лонія (№86)»

150

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 
«Могилів- 
Подільська 

виправна ко
лонія 

(№114)»

130

ЗО

ЗО

20

ЗО

ЗО 40 ЗО

20 ЗО 20
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і8
Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ітЯ

£ 1
у  пич. за роками

№ п/п Перелік заходів Програми « і§ S
-  й
• го.
н

е 1 І
S § 1
© S.

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЦЗМРУз 

ПВКП через 
Державну 
установу 

«Літинська 
виправна 
колонія 
(№123)»

120 20 ЗО 20 20 ЗО

ЦЗМРУз 
ПВКП через 

Державну 
установу 

«Вінницька 
установа 

виконання 
покарань 

(№1)»

180 50 ЗО ЗО 20 50

5.2.13 Підвищення безпеки дорожнього руху

5.2.13.1

Забезпечення придбання спеціального 
автомобіля типу “Евакуатор” та 
необхідного інвентаря для забезпечення 
оперативної можливості проведення 
евакуації автотранспортних засобів які 
потрапили у ДТП та доставления такого

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 1800 1700 10 20 ЗО 40

Забезпечення 
виконання 

завдань, 
пов’язаних 3 

безпекою 
дорожнього
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№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я

§ 1  в 2
я м
а
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и
3 я іе в
£ і’В зв в

 ̂ § В Я 8£ Я '5'
* 2 . а  ^

И

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
транспорту до місць зберігання. руху, в 

частині 
евакуації 

автотранспор 
ту після ДТП

5.2.13.2
Забезпечення приладами та засобами для 
визначення стану алкогольного та 
наркотичного сп’яніння.

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 250 50 50 50 50 50

Попереджєнн 
я керування 

водіями 
транспортних 

засобів у 
стані 

спяніння

5.2.13.3

Забезпечення виготовлення інформаційних 
стендів про обмеження, або перекриття 
руху на автомобільних дорогах 
міжнародного значення, а також видання 
та розповсюдження серед учасників 
дорожнього руху брошур, плакатів, 
листівок, пам’яток з тематики безпеки 
дорожнього руху, інформацією щодо місць 
концентрації ДТП, дорожньої 
інфраструктури тощо

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 75 15 15 15 15 15

Зменшення 
кількості 
ДТП та 

випадків 
травмування 
на вулично- 

шляховій 
мережі
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№ п/п Перелік заходів Програми

я
я

і  1

! « 8
*іА
н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

ивV 8 ХО 8
® Я '5' 
« З а

® £ І8 я 8 £ я '5,
® А  А ^
ц

у  пич. за роками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.13.4

Забезпечити безпеку дорожнього руху та 
вживати заходів, спрямованих на зниження 
рівня аварійності на автошляхах, у першу 
чергу аварій, в яких учасники дорожнього 
руху загинули або отримали тілесні 
ушкодження.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зменшення 
рівня 

аварійності на 
автошляхах 

області

5.2.13.5

На основі аналізу дорожньо-транспортних 
пригод, визначити аварійно -  небезпечні 
ділянки та місця концентрації автопригод. 
Вносити необхідні корективи до дислокації 
маршрутів патрулювання та проводити 
обстеження таких місць з визначенням 
першочергових заходів щодо підвищення 
безпеки дорожнього руху.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Підвищення
безпеки

учасників
дорожнього

руху

5.2.13.6

Підвищити якість контролю за станом 
транспортних засобів, особливо тих, що 
здійснюють пасажирські перевезення, 
налагодити належну взаємодію в даному 
напрямку 3  органами влади, установами і 
організаціями, засобами масової 
інформації.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Усунення
порушень

законодавства
при

пасажирських
перевезеннях
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№ п/п Перелік заходів Програми

в

з
I I
«  ̂за м

‘ІаV
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

Іт

І  *

■1 і  1
й ^  с 
е   ̂ §
Е З 1© 3 .

у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.2.13.7

Здійснювати контроль за станом 
утримання вулично-шляхової мережі, 
ремонту, утриманню доріг і вулиць, 
дорожніх споруджень, установкою й 
експлуатацією технічних засобів 
організації дорожнього руху.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Зниження 
рівня ДТП на 
автошляхах 

області

5.2.13.8

Проводити перевірки цільового 
використання коштів, виділених на 
будівництво і ремонт автомобільних доріг 
загальнодержавного та місцевого значення 
та вжити дієвих щодо викриття зловживань 
та документування корупційних схем у 
даній сфері.

2021-
2025 ГУНП Залучення коштів не потребує

Викриття 
фактів 

зловживань у 
бюджетній 

сфері
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№ п/п Перелік заходів Програми

я88Я8Є888
.S
а.V
Н

Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

UвW яVS X 
® 8
'І  2І ^ ^ ті
S і

а-е-
й

у /И.Ч. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

5.2.13.9

10 11 12

Зміцнення матеріально-технічної бази 
патрульної поліції, з метою забезпечення 
громадського порядку та безпеки на 
автошляхах Вінницької області:
- проведення поточного ремонту 
стаціонарного посту в с. Махнівка;
- проведення капітального та поточного 
ремонту контрольно-пропускного пункту 
(КПП), інших адміністративних будівель, 
споруд, приміщень управління;
- придбання та встановлення шлагбауму на 
контрольно-пропускному пункті 
управління

2021-
2025

УПП 
(Управління 
патрульної 

поліції у 
Вінницькій 

області 
(через 

Департамент 
патрульної 

поліції 
Національно 

ї поліції 
України)

Обласний
бюджет 1000 200 200 200 200 200

Підвишення 
рівня 

громадської 
безпеки та 

безпеки 
дорожнього 

руху

5.2.14 Забезпечення охорони власності та громадян

5.2.14.1

Придбання автомобільного транспорту для 
забезпечення оперативного реагування на 
протиправні дії щодо об'єкта охорони та 
перевезення особового сюїаду до місць 
несення служби. 2021-

2025 УПО Обласний
бюджет 1750 350 350 350 350 350

Забезпечення 
недоторканно 
сті, цілісності

придбання пально-мастильних матеріалів; 
засобів утримання службового 
автотранспорту (автозапчастин, автошин 
тощо); радіостанцій систем зовнішнього та

власності та 
громадян
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Виконавці
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фінансуван
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у  пич. зароками

Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
внутрішнього відеонагляду, комп’ютерної 
техніки, обладнання, устаткування з метою 
забезпечення своєчасного реагування на 
криміногенні ситуації, які виникають під 
час виконання службових обов'язків. 
Зміцнення матеріально-технічної бази, 
проведення поточного ремонту будівель, 
споруд, місць несення служби особовим 
складом Управління поліції охорони у 
Вінницькій області, придбання меблів 
(комплектуючих матеріалів).

5.2.15 Забезпечення охорони та оборони особливо важливих об^єктіврегіонального та місцевого значення в особливий період

5.2.15.1

Створення безпечного середовища шляхом 
захисту об’єктів критичної інфраструктури 
області та забезпечення публічної безпеки і 
порядку на охоронюваних об’єктах і 
територіях обслуговування, а також 
впровадження ефективних систем виклику 
поліції в публічних місцях

2021-
2025 ГУНП Обласний

бюджет 105 21 21 21 21 21

Зниження 
рівня 

злочинності в 
публічних та 
інших місцях
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X® п/п Перелік заходів Програми

89
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
фінансуван

ня

и89 8Ю 8
® В 
:В 8  8 Й 8
Є й8 Я

А*-&
ц

у  пич. за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

8 10 11 12
Придбання, з метою забезпечення 
належних умов праці персоналу в
приміщеннях органів державної влади та 
місцевого самоврядування, запасних 
пунктах управління обласної державної 
адміністрації, спеціальних установ поліції, 
УСБУ, військових частин і установ, які 
підлягатимуть охороні та обороні в
особливий період:
сучасних системам нагляду та охорони 
(автоматичні турнікети для управління 
доступу до приміщень та території,

5.2.15.2 відеокамери спостереження тощо), систем 
зв’язку та спеціальних захищених 
технічних засобів;
будівельних (фарбувальних, електро
технічних, сантехнічних) матеріалів,
іншого господарського інвентарю та 
медико-санітарних засобів, у тому числі 
універсальних медичних аптечок, або
окремих компонентів для їх
укомплектування, спецодягу, спецвзуття, 
засобів індивідуального захисту органів 
дихання, сканерів для дистанційного
вимірювання температури тіла, інших

2021 -

2025

ГУНП, УСБУ, 
ОВК, УСКВ, 

ДЦЗ, 
ВОЦЦЗ та 

М3

Обласний
бюджет 3000 900 600 500 500 500

Приведення 
умов 

спеціальних 
установ 

поліції до 
міжнародних 

стандартів
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№ п/п Перелік заходів Програми
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Виконавці
(подаються 

за умовними 
скорочення

ми згідно 
додатку 4)

Джерело
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у пич. за роками

м 
S
1  2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

5.2.15.3

матеріалів та спеціального обладнання

Забезпечити впровадження у діяльність 
підрозділів поліції автоматизованої 
системи «Custody Records» для 
забезпечення дотримання конституційних 
прав і свобод людини та громадянина, 
поваги до честі та гідності кожної особи, 
недопущення випадків катування, 
жорстокого поводження тощо, під час 
поміщення і утримання осіб в кімнатах 
затриманих чергової служби та ізоляторах 
тимчасового тримання ГУПП, у тому числі 
створення належних умов й облаштування 
приміщень.

2021 -

2025 ГУНП Обласний
бюджет 4000 4000

Забезпечення 
дотримання 
прав людини 

при 
затриманні та 
конвоюванні 
осіб, узятих 

під варту

5.2.15.4
Забезпечення, у випадку введення в 
Україні надзвичайного стану та в 
особливий період, оплати (у разі

2021 -

2025

УПО,
ГУНП,
ДЦЗ,

Обласний
бюджет 4000 800 800 800 800 800

Забезпечення 
охорони і 
оборони
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
необхідності) за виконання охоронних 
послуг особливо важливих об’єктів 
регіонального та місцевого значення, (які 
підлягатимуть охороні та обороні в 
особливий період)

ВОЦ ЦЗ та 
М3

особливо 
важливих 
об’єктів 

регіонального 
та місцевого 

значення

5.2.16 Судово-експертне забезпечення кримінальних, адміністративних, господарських та цивільних проваджень

5.2.16.1

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 грунтів тощо

2021 -

2025 НДЕКЦ Обласний
бюджет 2350 950 950 350 350 350

Забезпечення 
проведення 

досліджень для 
виявлення 

контрафактної 
продукції, 

визначення рівня 
забруднення 

навколишнього 
середовища з 

метою 
покращення 
соціально- 

економічного та 
екологічного 
становища на 

території 
Вінницької 

області
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.3 Сприяння органам прокуратури

5.3.1 Заходи згідно положень Закону України «Про прокуратуру»

5.3.1.1

Забезпечення ремонту (відновлення, 
реконструкції, поточного та капітального), 
належного утримання будівель, службових 
та господарських приміщень прокуратури 
області (обласної) та місцевих (окружних) 
прокуратур, забезпечення їх меблями, 
придбання комп’ютерної та оргтехніки для 
обладнання робочих місць, забезпечення 
іншими матеріально-технічними засобами, 
необхідними для створення належних умов 
їх діяльності, які не фінансуються або 
частково фінансуються з державного 
бюджету

2021-
2025 Прокуратура Обласний

бюджет 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Покращення 
умов для 
роботи 

працівників 
та громадян

5.4 Удосконалення діяльності судів

5.4.1 Забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до правосуддя

5.4.1.1

Облаштування приміщень судів (служби 
судової охорони) Вінниччини пандусами (у 
тому числі переносними), адаптованими 
санітарно-гігієнічними приміщеннями для

2021

2025

ВОАС Обласний
бюджет

325 175 - - - 150 Забезпечення 
рівного 
доступу 

громадян 3
Сьомий

ААС 175 175 - - - -
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12
людей з особливими потребами ГС 175 175

ТУ с с о 175 175

особливими 
потребами до 

закладів 
правосудця 
Обладнання 
відкритих 
поверхів 

адаптованими 
туалетами 

відповідно до 
статті 13 

(«Доступ до 
правосудця») 
Конвенції про 

права осіб з 
інвалідністю

5.4.2 Організаційне забезпечення діяльності судів

5.4.2.1

Створення належних умов для роботи 
судів (ТУ ССО, ТУ ДСА):
- проведення реконструкції, капітального 
та поточного ремонтів будівель та 
приміщень судів;
- обладнання залів судового засідання,

2021

2025

ВОАС

Сьомий
ААС

ГС

Обласний
бюджет

2900 600 960 660 660 20

2900 600 960 660 660 20

2900 600 960 660 660 20

Створення 
належних умов 
для населення 

області у 
використанні 
суддівської
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(розрахованих на розгляд резонансних 
справ), 3 можливістю розміщення в них 
відвідувачів та представників ЗМІ;
- облаттттування залів очікування для 
громадян електронними інформаційними 
стендами (телевізорами)

ТУ ДСА 1000 200 200 200 200 200 гілки влади для 
захисту своїх 

прав, 
створення 
умов для 

розміщення в 
судових залах 
відвідувачів та 
представників 
ЗМІ відповідно 

ДБН В.2.2- 
26:2010

ТУ ССО 500 100 100 100 100 100

5.4.2.2

Облаштування прилеглої до приміщень 
судів (ТУ ССО, ТУ ДСА) території 
(майданчиків для паркування автомобілів). 
Облаштування прибудинкових територій 
(газонів)

2021

2025

ВОАС; 
Сьомий 
ААС; 
ГС* 

ТУ ССО 
ТУ ДСА

Обласний
бюджет 2800 1300 900 200 200 200

Облаштування 
прибудинкової 

території 
відповідно 
ДБН В.2.2- 

26:2010

5.4.3 Охорона приміщень судів, інших органів та установ судової системи
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2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний
результат

10 11 12

Забезпечення належного утримання 
адміністративних будівель, споруд 
Територіального управління Служби 
судової охорони у Вінницькій області:
- проведення реконструкції, капітального 
та поточного ремонтів будівель, споруд та

5.4.3.1 приміщень управління;
- обладнання будівель та приміщень для 
проведення занять з бойової підготовки 
(тиру, учбових класів тощо);
- забезпечення відповідних умов для 
зберігання озброєння та автомобільної 
техніки

2021-
2025 ТУ с с о Обласний

бюджет 450 250 50 50 50 50

Підвищення 
готовності до 
забезпечення 

охорони 
приміщень 

суду, органів та 
установ 
системи 

правосуддя для 
забезпечення у 

суді безпеки 
учасників 
судового 
процесу, 

відвідувачів та 
представників 

ЗМІ, 
своєчасного 

реагування на 
порушення та 
надзвичайні 

ситуації
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Очікуваний
результат

2021 2022 2023 2024 2025

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

5.4.3.2

Створення належних умов для роботи 
особового складу Територіального 
управління Служби судової охорони у 
Вінницькій області, зокрема придбання 
ПЕОМ та оргтехніки, електронних носіїв 
інформації, програмного забезпечення, 
комплектуючих, спеціальної техніки та 
засобів, придбання або відновлення меблів 
(комплектуючих матеріалів), закупівля 
канцтоварів та паперу, придбання інших 
матеріально-технічних засобів тощо

2021-
2025 ТУ ССО Обласний

бюджет 300 50 50 100 50 50

Забезпечення 
виконання 
завдань з 

охорони та 
підтримання 
громадського 

порядку в 
судах

5.4.3.3

Встановлення технічних засобів 
сигналізації, відеоспостереження, засобів 
контролю пропуску до адміністративної 
будівлі Територіального управління 
Служби судової охорони

2021-
2025 ТУ с с о Обласний

бюджет 300 - 100 100 100 -

Підвищення 
рівня 

забезпечення 
безпеки 

співробітникі 
в та 

збереження 
матеріально- 

технічних 
засобів



6. Система управління та контролю за ходом виконання
програми

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів та 
координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, 
покладається на Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами обласної державної адміністрації виступає 
відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, несе 
відповідальність за виконання Програми та щороку інформує Вінницьку 
обласну Раду про результати її виконання.

Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють постійні 
комісії Вінницької обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської діяльності та з питань бюджету, фінансів 
та обласних програм.

Загальна характеристика Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025 роки вказана у додатку 1 даної 
Програми.



101

Додаток 1
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025
роки, затвердженої рішенням___ сесії
обласної Ради 7 скликання в ід__
________ 2020 року № ____

Загальна характеристика 
Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 

2021-2025 роки

Ініціатор розроблення програми:
Вінницька обласна державна 
адміністрація. Вінницька обласна Рада

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

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

Розробник програми

Департамент з питань оборонно 
роботи, цивільного захисту та взаємоді 
з правоохоронними органами обласної 
державної адміністрації

Співрозробники програми

Вінницький обласний військовий 
комісаріат, Головне управління 
Національної поліції у Вінницькій 
області. Управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області, 
Центрально-західне міжрегіональне 
управління з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства 
Юстиції 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

Відповідальний виконавець програми

Департамент з питань оборонно 
роботи, цивільного захисту та взаємоді 
з правоохоронними органами обласної 
державної адміністрації______________

Учасники програми
Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації, Департамент з 
питань оборонної роботи, цивіїшного
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захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами обласної державної 
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 
А1119, військова частина А 1445, 
військова частина А0215, військова 
частина А1231, військова частина 
А2287, військова частина А2656, 
Військова частина А4610 Повітряних 
Сил Збройних Сил України, 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

Терміни реалізації програми 2021-2025 роки

ЯКІПерелік місцевих бюджетів, 
приймають участь у виконанні програми 
(для комплексних програм)_____________

Обласний бюджет, районні бюджети, 
бюджети міських ОТГ області
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9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього

401 615 тис. ф н

9.1 в тому числі бюджетних коштів 401 615 тис. ф н

- 3 них коштів обласного бюджету 306 065 тис. ф н

10 Основні джерела фінансування програми Кошти місцевих бюджетів

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодГЇ з правоохоронними органами 
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО
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Додаток № 2
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025
роки, затвердженої рішенням сесії
обласної Ради 7 скликання від___________
2020 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:

401615 103421 82594 72433 72242 70925

обласний бюджет 306065 83591 63664 53503 53312 51995

районні бюджети 61375 12775 12150 12150 12150 12150

бюджети 
об’єднаних 
територіальних 
громад (ОТГ)

34175 7055 6780 6780 6780 6780

кошти
небюджетних
джерел

- - - - - -

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами 
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО
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Додаток № З
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025
роки, затвердженої рішенням сесії
обласної Ради 7 скликання в ід__________
2020 року № ____

Показники продукту Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Вінницької області на 2021-2025 роки

№

Назва показника

я ^я  ЙГ 
йя 5
| і

*8 8 Е 
я  ® ^

Л  й 1
я й с .3 § §
я0Э Я •-

Рік виконання програми Всього за
період ДІЇ
програми 

(або до 
кінця дії 

програми)

2021 2022 2023 2024 2025

І Показники продукту програми

1 Забезпечення належних 
умов несення служби та 
побутових умов для 
особового складу 
військових частин та 
правоохоронних органів

од. 54 15 14 12 10 9 60

2 Придбання та ремонт 
озброєння, військової 
техніки та спеціального 
обладнання (засобів), 
покращання матеріально- 
технічної бази в/частин та 
правоохоронних органів.

од. 24 10 7 6 6 6 35

3 Підвищення рівня 
забезпечення заходів 
територіальної оборони в 
області

од. 55 12 12 12 12 12 60

4 Забезпечення виконання 
заходів призову громадян 
на строкову військову 
службу

кільк. 6550 1400 1400 1400 1400 1400 7000

5 Створення умов для 
лікування та реабілітації 
військовослужбовців, що 
брали участь в ООС 
(АТО)

один. 32 9 9 8 8 7 41

11 Показники ефективності програми

1 Середня вартість 
проведеного ремонту

тис.
грн 481,5 798,5 647,2 649,3 773,5 848,2 736,7

2 Середня вартість тис. 354,2 391,6 423,1 423,8 421,3 416,7 412,9
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придбаного озброєння, 
військової техніки та 
спеціального обладнання 
(засобів)

грн

3 Середні витрати на 
проведення одного 
навчання з ТрО

тис.
грн 41,8 88,3 66,8 57,3 57,0 56,4 65,2

4 Середні витрати для 
забезпечення проведення 
призову громадян на 
строкову військову 
службу

тис.
грн 0,1 0,2 0,16 0,13 0,13 0,13 0,15

5 Середня вартість 
придбаного медичного 
обладнання, 
відремонтованого 
приміщення, корпусу

тис.
грн 50,0 81,9 61,9 59,8 59,5 67,2 66,3

III Показники якості програми

1 Забезпечення належних 
умов несення служби та 
побутових умов для 
особового складу 
військових частин та 
правоохоронних органів

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Придбання та ремонт 
озброєння, військової 
техніки та спеціального 
обладнання (засобів), 
покращання матеріально- 
технічної бази в/частини.

% 100 100 100 100 100 100 100

3 Підвищення рівня 
забезпечення заходів 
територіальної оборони в 
області

% 100 100 100 100 100 100 100

4 Забезпечення виконання 
заходів призову громадян 
на строкову військову 
службу

% 100 100 100 100 100 100 100

5 Створення умов для 
лікування та реабілітації 
військовослужбовців, що 
брали участь в ООС 
(АТО)

% 100 100 100 100 100 100 100

Директор Департаменту з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами 
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО
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Додаток № 4
до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2021-2025
роки, затвердженої рішенням сесії
обласної Ради 7 скликання в ід__________
2020 року № ____

ПЕРЕЛІК
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 А 1619 Сухопутних військ Збройних Сил 
України

В/ч Аі 119 Військова частина А1119 Збройних Сил України
В/чА1445 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/чА2656 Військова частина А2656 Повітряних Сил Збройних Сил 
України

В/чАОЗІО Військова частина А0310 Десантно-штурмових військ 
Збройних Сил України

в/чА4610 Військова частина А46Ю Повітряних Сил Збройних Сил 
України

ВМКЦ МО Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону 
МО України

ВОАС Вінницький окружний адміністративний суд

ВОЦЦЗ 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

г с 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  ̂ \
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Скорочена

назва
Повна назва

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

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

НДЕКЦ

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 Г ероя 
України старшого лейтенанта В'ячеслава 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

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 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 
взаємодн з правоохоронними органами 
обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО


