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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки 

«Безпечна Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання

від 11 лютого 2016 року № 35

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 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. Внести до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  
взаємна відповідальність влади та громад» (далі Програма), затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35, 
такі зміни та доповнення (згідно з додатком 1 до цього рішення):

-підпункт 3.2.16.1 пункту 3.2.16 «Протидія кібернетичним злочинам» 
розділу 3.2 «Створення безпекового середовища та забезпечення 
правопорядку» викласти у новій редакції.

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

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

Голова обласної Ради Анатолій ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення_____сесії обласної Ради
7 скликання від________2020 року
№

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна 

відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.2 Створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку

3.2.16 Протидія кібернетичним злочинам

3.2.16.1

Придбання спеціальних засобів, 
майна, засобів зв’язку та 
оснащення режимних приміщень.

Здійснення комплексу заходів 
щодо відновлення, реконструкції, 
капітального, поточного ремонту 
та забезпечення належного 
утримання адміністративного 
корпусу, приміщень, господар
ських та інших споруд відділу, 
місць зберігання озброєння, 
техніки, зміцнення матеріально- 
технічної бази, проведення 
відновлювальних робіт техніки, 
озброєння та спеціальних засобів.

Закупівля ПЕОМ та оргтехніки,
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Відділ протидії 
кібезлочинам у 

Вінницькій 
області 

Департаменту 
кіберполіції 

Національної 
поліції України, 
через Державну 
установу «Центр 
обслуговування 

підрозділів 
Національної 

поліції України»

Обласний
бюджет 840

(640)
- - - 320 520

(320)

Запобігання та 
припинення 

кіберзлочинів, 
забезпечення 

виконання завдань з 
профілактики 

правопорушень та 
боротьби зі 

злочинністю, 
створення належних 

умов праці, особового 
складу відділу

................ Г І .  і ........................... .
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електронних носіїв інформації, 
комплектуючих, придбання або 
відновлення меблів (комплектуючих 
матеріалів), придбання інших 
матеріально-технічних засобів тощо.

Поточний ремонт та забезпечення 
пально-мастильними матеріалами, 
запасними частинами службового 
автотранспорту.

Директор Департаменту 
з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами 

обласної державної адміністрації Сергій ВОВЧЕНКО

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


