
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №377 

ЗО червня 2017 р. ^  сесія 7 скликання

Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  взаємна

«  •  *  • •  «  А • • •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», з метою реалізації в області завдань Президента 
України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади з питань зміцнення обороноздатності України та Вінницької 
області, захисту інтересів держави, життя, честі та гідності, прав та свобод 
громадян від злочинних посягань, які визначені Комплексною оборонно- 
правоохоронною програмою Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад», враховуючи висновки 
постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту цивільного захисту 
облдержадміністрації Вовченка СД. про хід виконання 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, взяти до відома (інформація додається).

2. Звернути увагу виконавців Програми на необхідність своєчасного 
надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до неї, з урахуванням 
необхідності оприлюднення відповідних погоджених проектів рішень не 
пізніше ніж за 20 робочих днів до проведення чергових сесій Ради.

3. Рекомендувати співвиконавцям Програми надавати на розгляд обласній 
Раді пропозиції щодо спрямування коштів обласного бюджету на фінансування 
запланованих заходів, з урахуванням їх пріоритетності та значення для 
зміцнення обороноздатності України та Вінницької області,* захисту інтересів 
держави, життя, честі та гідності, прав та свобод громадян від злочинних 
посягань.

?

4. Контроль за виконанням цього ріірення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань з питань законноі'ш, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності (Ви^онюк А.В.)Д

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 21 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 року № 377

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина — взаємна
відповідальність влади та громад»

На виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань зміцнення 
обороноздатності, захисту інтересів держави та громадян від злочинних 
посягань та з урахуванням ситуації, яка склалась в державі у зв’язку з 
проведенням антитерористичної операції на сході України, та з метою 
недопущення ускладнення криміногенної обстановки, через реалізацію 
комплексу заходів, пов’язаної з реформуванням правоохоронних органів 
області, в 2016 році була розроблена Комплексна оборонно-правоохоронна 
програма Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  
взаємна відповідальність влади та громад» (далі Програма), яка затверджена 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35.

Протягом терміну дії Програми в 2016-2017 роках до неї вносились 
відповідні зміни та доповнення, що було пов’язано з необхідністю 
конкретизації визначених нею завдань та забезпечення реалізації нових, які 
виникали з урахуванням ситуації, що складалась в області в питаннях 
зміцнення обороноздатності, забезпечення законності та правопорядку на 
території Вінниччини.

Аналіз внесених до Програми змін свідчить про те, що внесення таких змін 
було продиктоване життям та пов’язане з необхідністю деталізації та 
конкретизації окремих заходів, в першу чергу тих, які пов’язані з питаннями 
зміцнення обороноздатності.

\

З початку дії Програми на виконання її заходів було спрямовано 14 млн. 
840 тис. грн., у тому числі в 2016 році - 9 мільйонів, та у січні-квітні 2017 року
-  5 млн. 840 тис. грн.

Доречно зазначити, що за сумою коштів яка спрямована на виконання її 
заходів, Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 
2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина — взаємна відповідальність влади та 
громад» займає перше місце з усіх 52 діючих обласних програм.

Інформація щодо спрямованих коштів в розрізі виконавців Програми 
відображена у таблиці нижче.



Обсяги коштів, спрямованих на виконання заходів Програми
(станом на 15 травня 2017 року)

№
з/п

Виконавці заходів 
програми

В 2016 
році

В січні- 
квітні 
2017 

* року

ВСЬОГО

1 2 3 4 5
На оборону

1 Обласний військовий комісаріат 650 500 1150
2 В/ч 3008 (Нацгвардія м. Вінниця) 700 870 1570
3 В/ч 3028 (Нацгвардія м. Калинівка) 950 960 1910

4 В/ч В4050 
(м. Гайсин)

через КЕВ м. Вінниці 806 0 806
безпосередньо для в/ч 247 0 247

5 В/ч 1231 (с. Гавришівка) 0 0 0
6 В/ч А2656 (м. Вінниця) 100 100 200
7 В/ч В1109 (Калинівський р-н) 0 0 0
8 В/ч В2248 (батальон В4050 м. Гайсин) 0 0 200
9 В/ч А1119 (арсенал м. Калинівка) 100 100 200

10 Вінницький зональний відділ військової служби 
правопорядку ,

200 110 310

11 Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону

450 450 900

12 Департамент цивільного захисту 
облдержадміністрації

1000 0 1000

13 Департамент інформаційної діяльності 0 0 0

14 Підрозділ служби зовнішньої розвідки 
(дислокація м. Вінниця)

0 0 0

ВСЬОГО коштів на оборону 5203 3090 8293

На охорону кордону
15 Могилів-Подільський прикордонний загін 1047 950 1997

На правоохоронну діяльність
16 ГУ Національної поліції у Вінницькій області 1500 850 2350
17 Управління патрульної поліції міста Вінниці X 0 0

18
Управління захисту економіки у Вінницькій 
області Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України

X 0 0

19 Управління СБУ у Вінницькій області 950 950 1900
20 Прокуратура області 300 0 300
21 Управління пенітенціарної служби 0 0 0
22 Управління спільної комунальної власності 0 0 0
23 Департамент інформаційної діяльності 0 0 0
24 Громадська організація «Паросток» 0 0 0

ВСЬОГО коштів на правоохоронну 
діяльність 2750 1800 4550

На протидію незаконній міграції
25 Управління Державної міграційної служби у 

Вінницькій області 0 0 0



На заходи щодо протидії злочинності сеіред неповнолітніх

26 Служба у справах дітей 0 0 0

На матеріально-технічне забезпечення діяльності судів
27 Територіальне управління судової адміністрації 0 0 0
28 Вінницький апеляційний адмінсуд 0 0 0
29 Г осподарський суд 0 0 0

ВСЬОГО для судової гілки влади 0 0 0
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 9000 5840 14840

За інформацією, яка надійшла від співвиконавців Програми, кошти, які 
були спрямовані на виконання запланованих заходів в 2016 та 2017 роках, 
використані, в основному, на проведення заходів з удосконалення 
територіальної оборони області, забезпечення участі відповідних військових 
підрозділів та підрозділів правоохоронних органів в антитерористичній 
операції на сході України та у заходах, пов’язаних з підготовкою до такої участі 
у цій операції, а також для відновлення боєздатності тих підрозділів, які брали 
у ній участь.

Проведення заходів щодо підготовки та ведення
територіальної оборони

0

Відповідно до «Положення про територіальну оборону України», 
затвердженого Указом Президента України, у 2016 році -Департаментом 
цивільного захисту облдержадміністрації спільно з Вінницьким обласним 
військовим комісаріатом було проведено ряд організаційних та практичних 
заходів щодо створення та організації територіальної оборони області.

Зокрема, з залученням коштів обласного бюджету, в рамках виконання 
заходів Програми забезпечено організацію та проведення на території області 
командно-штабних навчань та тренувань з територіальної оборони, а саме:

- стратегічного командно-штабного навчання з практичним 
відмобілізуванням підрозділів територіальної оборони на навчальні збори 
«ВЕСНЯНИМ ГРІМ - 2016» та формуванням окремого стрілецького 
батальйону;

- комплексного командно-штабного навчання з практичними діями військ 
«ПІВДЕННИЙ ВІТЕР -  2016»;

- командно-штабного тренування з територіальної оборони «Таврія».
Результати проведення навчань вказані на слайді.

Крім того, з метою зміцнення українсько-молдовського державного 
кордону завершено заходи щодо інженерного обладнання зони територіальної 
оборони в прикордонних районах, в першу чергу на центральній його ділянці, 
яка межує з невизнаною Придністровською молдавською республікою, зокрема 
облаштовано:



- 87 км інженерного рову;
- 24 прихованих пости спостереження;
- 8 спостережних веж;
- 6 блокпостів.

Відповідно до планів Генерального штабу Збройних Сил України, 
розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації в період з 28 березня 
по 02 квітня 2016 року на Вінниччині проведено окремі заходи стратегічного 
командно-штабного навчання «ВЕСНЯНИМ ГРІМ - 2016» з формуванням 
стрілецького батальйону на базі військової частини польова пошта В4050 м. 
Г айсин.

Довідково: На навчальні збори було призвано військовозобов’язаних у  
кількості близько 500 чоловік.

Для організації проведення навчальних зборів з обласного бюджету, в 
рамках виконання заходів Програми було виділено майже 900 тис. грн. За ці 
кошти особовий склад батальйону на 100% забезпечено речовим майном у 
відповідності до визначених норм.

Проведення заходів з шефської допомоги військовим частинам

Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до Указу 
Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних 
Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби 
України» та розпорядження голови облдержадміністрації, відповідно якого 
встановлено шефство над усіма військовими частинами, розташованими на 
території області.

Департаментом цивільного захисту розроблено угоди про організацію 
шефства, відпрацьовані та затверджені плани шефства над визначеними 
військовими частинами.

На реалізацію заходів, визначених Указом Президента України, 
розпорядженням голови облдержадміністрації в 2016 році підшефним 
військовим частинам та правоохоронним органам спрямовано з обласного 
бюджету 9 млн. грн.

Військові частини Національної гвардії України 3008 та 3028
спрямовані їм кошти (в/ч 3008 -  700 тис. грн.; в/ч 3028 -  950 тис. грн.) 
використали для здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення 
належних умов щодо підвищення боєготовності військових частин та їх 
готовності до захисту території і забезпечення правопорядку, ефективного 
виконання завдань з охорони громадського порядку, а саме:

організації ротації особового складу, що бере участь в ході проведення 
антитерористичної операції;

відновлення озброєння та військової техніки, пошкодженої в ході 
бойових дій;

створення умов для несення служби та покращення побутових умов 
особового складу;

організації зв’язку.



На виконання заходів Програми військовій частині В4050 м. Гайсин, 
яка безпосередньо перебувала на лінії зіткнення в зоні проведення АТО 
виділено через КЕВ м. Вінниця 806 тис. грн., які використано для 
удосконалення матеріально-технічної бази, а саме для проведення капітального 
ремонту казарми.

Довідково: заміна покрівлі, заміна систем опалення, ремонт санвузлів, 
заміна дерев'яних вікон на металопластикові,

Крім того, з обласного бюджету були виділені кошти в розмірі 
247 тис. гри., які було направлено для модернізації безпілотного літального 
апарату.

Кошти, які були виділені в 2016 році для військової частини А2656 в 
розмірі 100 тис. грн. були використані для:

проведення відновлювальних робіт озброєння та військової техніки, 
спеціальних засобів;

здійснення комплексу заходів, щодо ефективного виконання завдань з 
відновлення та належного утримання казармено-житлового фонду; 

зміцнення матеріально-технічної бази військової частини

Облдержадміністрацією та Департаментом цивільного захисту проведена 
значна робота щодо підтримки правоохоронних органів, розташованих на 
території області. Так, на виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми у 2016 році Головному управлінню Національної 
поліції у Вінницькій області були виділені кошти у сумі 1 млн. 500 тис. гри., 
які використано для:

виконання заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх 
справ України відповідно до європейських стандартів та створення 
Національної поліції України у Вінницькій області;

участі підрозділів ГУНП Вінниччини у забезпеченні охорони 
громадського порядку в зоні проведення антитерористичної операції на сході 
держави;

проведення ряду заходів, навчань та тренувань спеціальних підрозділів по 
боротьбі з тероризмом;

створення центру інформаційної підтримки і координації поліції «102»; 
створення ситуаційного центру забезпечення оперативного управління 

силами та засобами поліції;
придбання пристроїв для зчитування інформації та візуального 

спостереження, розхідних матеріалів.

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації в рамках 
виконання заходів Програми за рахунок виділених коштів забезпечив 
придбання військової форми одягу у відповідності до встановлених норм для 
особового складу окремого стрілецького батальйону (в кількості майже 500 
чол.), який формувався та розгортався в області на базі військової частини 
В4050 м. Гайсин в ході проведення стратегічного командно-штабного навчання 
з практичним відмобілізуванням підрозділів територіальної оборони на 
навчальні збори «ВЕСНЯНИЙ ГРІМ - 2016»;



В зв’язку з необхідністю дотримання належного рівня 
вибухопожежобезпеки об’єктів військової частини А1119 м. Калинівка 
Департаментом у 2016 році закуплено на суму 110 тис. гри. та безоплатно 
передано військовій частині:

для очищення місць зберігання боєприпасів і прилеглої території 
бензопил — 5 шт., бензокос -  10 шт.;

для перекриття дахів боксів для зберігання озброєння та військової 
техніки частини - евроруберойду на загальну площу 2270 кв. м. (227 рулонів).

Крім того, Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації 
проведено великий обсяг роботи із керівництвом ПАТ «Укрзалізниця» за 
результатами якого 48 арсенал забезпечено залізобетонними шпалами 
загальною кількістю 13 832 шт., що складає 100% від потреби, зазначеної в 
заявці командира військової частини.

Це дозволило розпочати у 2016 році проведення робіт по заміні 
дерев’яних підкладок (шпал) на 52 майданчиках відкритого зберігання 
боєприпасів.

Слід зазначити, що надання всебічної допомоги військовій частині 
А1119 м. Калинівка було і є предметом особливої уваги керівництва області та 
Департаменту цивільного захисту протягом 2016 року та 1-го кварталу 2017 
року.

Так, з обласного бюджету для військової частини А1119 (м. Калинівка 
об’єкт 1-ї категорії небезпечності) у 2016 році виділені кошти в розмірі 
100 тис. грн., які спрямовано для:

здійснення дієвого комплексу заходів щодо запобігання та 
унеможливлення здійснення диверсій та терористичних актів на території 
військової частини;

створення системи заходів щодо дотримання належного рівня 
вибухопожежобезпеки об’єктів військової частини;

проведення відновлювальних робіт техніки, озброєння та військової 
техніки;

належного утримання казармено-житлового фонду; 
зміцнення матеріально-технічної бази військової частини.

Управліннюякі використано для Служби безпеки України у 
Вінницькій області в рамках виконання відповідних пунктів Програми 
виділено 950 тис. грн., проведення комплексу заходів, спрямованих на 
зміцнення матеріально-технічної бази регіональної оперативної групи УСБУ, 
спецпідрозділу управління по боротьбі з тероризмом, а також суб’єктів 
боротьби з тероризмом в регіоні, та придбано:

- техніку спеціального призначення для проведення оперативних заходів;
- прилад для здійснення спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом;
- спеціальне спорядження для потреб спецпідрозділу по боротьбі з 

тероризмом в регіоні;
- комплекс багатофункціонального обладнання для цифрової обробки 

інформації з обмеженим доступом;



- засоби телекомунікаційної системи обліку інформації з обмеженим 
доступом та обладнання для знищення носіїв інформації з обмеженим 
доступом.

Вінницькому обласному військовому комісаріату виділені кошти у 
сумі 650 тис. грн., які були спрямовані на виконання відповідних заходів 
Програми, а саме для:

здійснення перевезень громадян, які уклали контракт на військову 
службу до навчальних центрів Міністерства оборони України;

проведення стратегічного командно-штабного навчання з практичним 
відмобілізуванням підрозділів територіальної оборони на навчальні збори 
«ВЕСНЯНИЙ ГРІМ - 2016» із формуванням окремого стрілецького батальйону 
на базі військової частини польова пошта В4050 м. Гайсин.

З метою зміцнення українсько-молдовського державного кордону була 
надана суттєва допомога Могилів-Подільському прикордонному загону, 
який за рахунок коштів, що були йому спрямовані в сумі 1 млн. 047 тис. грн., 
провів комплекс заходів із:

подальшого зміцнення (інженерного облаштування) українсько- 
молдовського державного кордону, в першу чергу на центральній його ділянці, 
яка межує з невизнаною Придністровською молдавською республікою;

створення умов для несення служби та покращення побуту особового 
складу прикордонного загону.

Крім того в районах, які межують з невизнаною Придністровською 
молдавською республікою та в інших районах на півдні області, проводилися 
роботи щодо облаштування першого та другого рубежів оборони згідно Плану 
інженерного забезпечення.

З метою створення належних умов для лікування та реабілітації осіб, 
постраждалих під час проведення антитерористичної операції на сході України 
була надана допомога Військово-медичному клінічному центру 
Центрального регіону, якому виділені кошти у сумі 450 тис. грн. Кошти 
спрямовані для створення належних умов для лікування та реабілітації 
військовослужбовців, постраждалих під час проведення антитерористичної 
операції на сході України.

Основна частина коштів витрачена на придбання обладнання та 
матеріалів для реконструкції одного з лікувальних корпусів Центру. Це 
дозволило покращити якість медичного обслуговування осіб, які проходять 
лікування та реабілітацію в Центрі, зокрема тих, хто брав участь у проведенні 
антитерористичної операції на сході України.

Прокуратурі Вінницької області виділені кошти у сумі 300 тис. грн.,
які спрямовані на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі 
Калинівської місцевої прокуратури.

У зв’язку із значним збільшенням правопорушень серед 
військовослужбовців протягом останніх років (в період з 2014 по 2016 роки 
кількість правопорушень зросла майже в тричі) Вінницькому зональному



відділу військової служби правопорядку були виділено кошти в розмірі 200 
тис. грн. для облаштування приміщень гауптвахти зонального відділу ВСП у 
м.‘ВІННИЦІ.

Заходи, які були реалізовані виконавцями Програми у 2016 році мають своє 
продовження і в поточному. На їх реалізацію тільки в першому кварталі 2017 
року спрямовано 5 млн. 840 тис. грн. Освоєння цих коштів триває.

Звіт про їх використання на виконання заходів Програми буде презентовано 
депутатам обласної Ради у терміни, визначені Регламентом обласної Ради та 
Планом роботи обласної Ради.

Таким чином, аналіз ходу виконання Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна 
Вінниччина -  взаємна відповідальність влади та громад» свідчить про те, що 
вона є дієвою, а виконання її заходів дозволяє реально впливати на стан 
обороноздатності держави та забезпечення правопорядку на території області.

Заступник керівника виконавчого 
апарату обласної Ради ІЛЬ


